
Ezen életem leírását azon elhatározásom-
mal indítottam el, hogy a jövő utódaim-
nak, családjaimnak és minden katolikus 
keresztény magyar testvéreimnek, akik 
ezt elolvassák, nem a magam dicséretét 
akarom méltatni, hanem Isten dicsőségét 
emelni szerénységemből, ahogy tehetsé-
gemből telik. 
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A harcot végigharcoltam, hitemet megtartottam, vár 
reám az élet koronája, amit bízok, hogy a mennyei 
atyám megad nekem. De nemcsak nekem, hanem 
mindazoknak, akik félik és szeretik őt! 
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EZ AZ ELSŐ FÜZET w

Kelt 1979. év március hó elsején. Ezen életem leírását azon elhatá-
rozásommal indítottam el, hogy a jövő utódaimnak, családjaimnak 
és minden katolikus keresztény magyar testvéreimnek, akik ezt 
elolvassák, nem a magam dicséretét akarom méltatni, hanem Isten 
dicsőségét emelni szerénységemből, ahogy tehetségemből telik. 
Azért is, mielőtt elkezdem: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mind-
örökké, ámen. Mivel sok jó könyvet olvastam, különösen életemnek 
utóbbi felében, elgondolkodtam, hogy azok az emberek, akik azon 
könyveket írták, mind az Úr Jézus tanításából és evangéliumából 
meg az ő életük folyamán történt különböző életfelfogásokból 
merítették, és azért írták, hogy azt kövessük, ami jó és igaz. Így hát 
én is az életem történetéről akarok írni, de itt én a szüleim életé-
nél akarom kezdeni. Hogy be fogom-e végezni azt, amire magam 
elhatároztam, azt a Jóisten tudja csak, én nem tudom, mert már a 
nyolcvanadik évemet töltöm be december 25. napján, vagyis Jézus 
Krisztus születése napján.

Először is az édesapám született Bánáton, Tóba községben, 1861. 
évben, nagyon szegény szülőktől, Bálint Antaltól és Kovács Teréztől. 
Heten voltak testvérek: Katalin, Antal, az édesapám, József, Rozá-
lia, Anna, Imre és István, a legfiatalabb. Földjük, mesterségük nem 
volt, hogy miből éltek, nem tudom, csak az édesapám elbeszéléséből 
tudom, őneki ruhája, lábbelije nem volt, így hát iskolába sem járt, 
csak mikor tavasz kezdődött, és mezítláb lehetett menni. 10-12 éves 
korától kezdve a Csekonics-uradalomra járt, amit majornak nevez-
tek. Ami gyerekkori munka volt, csumaszedés, vagyis kukoricatöv, 
utána kapálás, miegymás; mielőtt el nem ment katonának. 4-5 évben 
télen is mindég kijárt az urasághoz. Szántottak, trágyát hordtak, 
lovakkal, ökrökkel dolgoztak csekély napszámért. Kukoricás ke-
nyeret a tarisznyába, és menni, és este, mikor hazaért, már az utcán 
megérezte a jó illatot. Vagy kukoricagaluska, ahogy ők mondták, 
vagy mamaliga, vagy ganca, vagy málésütemény. 1882-ben elment 
katonának Erdélybe, a nagyszebeni és a disznódi kaszárnyába 3 
évig mint lovashuszár. És addig nem volt szabadság, még a három 
év le nem telt.
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1980. január 2. Ezt most az édesanyámról írom, akit úgy szerettem, 
mint ahogy egy igazi édesanyát kell szeretni. Tehát az édesapja Da-
rázs Albert, az édesanyja Vastag Erzsébet. 7 élő családjuk volt: Teréz, 
József, János, Erzsébet, Verona, az édesanyám, Rozália és Lajos, a 
legfiatalabb. Ők Csongrád megyében laktak, Szegedtől följebb, mert 
az édesanyámat Kisteleken keresztelték az 1862. évben. Az édesapja 
juhászkodott. Hogy volt-e neki birkája? Nem tudom, a másokét 
őrizte. Az édesanyám 4 éves volt, amikor az édesanyja meghalt. Így 
az öregapám özvegyen maradt hét árva családdal. Meg akart újra 
nősülni, de az asszony, akit megkért, mindjárt azt kérdezte, hogy ez a 
sok család mind velük marad-e. Igen. Így hát az öregapám özvegyen 
maradt élete végéig. Mivel látta, hogy a juhászkodással nem bírja 
a családokat nevelni, mert a legöregebb 14 éves volt, ez már sokat 
segített, főzött, kenyeret sütött és a kisebbeket nevelte, de a jövőről is 
kellett az öregapámnak gondoskodni, így hát Bánátra jött, Térjánra, 
vagy ahogy később nevezték, Lőrincfalvára az akkori uraság neve 
szerint a későbbi Léderer-uradalmat. Tehát ott volt egy sor ház, 
egy kis víz, bara kettévágta a középen. Az egyik vége a házaknak 
volt Buda, a másik vége Pest. De az egész kisközség az uraságé volt. 
Tehát az öregapám ideköltözött a családjával úgy 1866-ban. Feles 
dohánykertész volt, itt bírta foglalkoztatni a családokat, amikor a 
dohánnyal nem volt munka, dolgoztak mást napszámban. Az édes-
anyám ott neveledett fel anya nélkül, de nagyon jó édesapja volt, 
családjának élt, szegény volt, de mindég vidám, szelíd és becsületes. 
Csak az idő haladt, és ő is öregedett, az idősebb családokat már 
szárnyukra eresztette, még csak kettő volt vele, az édesanyám és a 
Lajos bátyám, a legfiatalabb. Az 1883. évben az öregapám valahogy 
értesült, hogy Bácskában katolikus keresztény magyar családokból 
egy községet telepít a földművelésügyi miniszter a Pusztakúlának 
nevezett földrészen, és hogy kapnak telket, vagyis házhelyet, és hozzá 
8 hold földet. Öregapám ennek bizonyára megörült, mert már élete 
felén túlhaladt, és még magáénak semmi mást nem mondhatott, 
csak a családjait. És arra gondolt, hogy öreg napjaira, ha szegénynek 
is marad, de egy kis nyugodt élete lesz a sok munka és küzdelmek 
után, nem kell az uraság kenyerén tengődni, hanem hogy lesz egy kis 
magántulajdona. Igaz, hogy éppen nem ajándékba kapták, mert meg 
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volt annak az ára szabva, 50 évre felosztva, és évenként törleszteni. 
Így hát az öregapám is kapott házhelyet és 8 hold földet Gyulafalván, 
ami később Bács-Gyulafalva lett, most pedig Telecska. Idejöttek 
szegényesen, az édesanyám már ekkor 21 éves, a Lajos nagybátyám 
pedig 19 éves volt. Az öregebb testvérek ottmaradtak Bánátban. Az 
öregapám az 1884. évben hozzáfogott az építéshez, akkor még csak 
földből verték a falat, és a falverés sem gyerekjáték volt, és amint 
a falat felverték, nagyon elfáradt és megizzadt, lefeküdt, biztosan 
hűvös helyre, beteg lett, és meghalt. A negyedik halott volt az új 
temetőben. Így hát az édesanyám az édesanyját nem ismerte, és 
most a jó édesapát is elvesztette, mivel ő volt az öregebb a két testvér 
között, neki kellett a gazdaságot, illetve a szegénységet vezetni. De 
képzelje el bárki, egy leány, aki csak az uraság birtokán és édesanya 
nélkül neveledett fel, iskolába nem járt, tehát sem írni, sem olvasni 
nem tudott, sem katolikus keresztény vallásunkról nemigen hallott, 
mert templomba Csókára jártak, amikor ráértek. De aki már do-
hánymunkával foglalkozott, az tudja, hogy mennyi munka volt 3-4 
hold dohánnyal még abban az időben, és az uraságé, és azt kellett 
csinálni, és fele volt a kertészé. Palántaneveléstől a másik év palán-
taneveléséig mindég volt munka. Így hát az édesanyámnak nemigen 
adatott meg vallásunk szépségét gyakorolni. Tehát olyan helyzetbe 
került az édesanyám, hogy neki kellett a még fiatalabb testvérével 
azt a kis házat felépíteni. De az édesanyám, amilyen sorsot a Jóisten 
rámért, a helyét megállta haláláig, 71 éves koráig.

De most újra az édesapámról írok. Ő, amikor a katonaságtól 
megszabadult, 1885 októberében, nem Bánátra, hanem Gyulafalvára 
jött. A Bálint öregapám az édesapám nevére is váltott egy telket, 
50 forint volt egy telek megváltása. Ezt az öregapám fizette ki, de 
ahogy tudom, többet nem bírt neki adni. De ezt most, majdnem 100 
év után, mint unokája nagyon megköszönöm neki. Továbbá 1886. 
május hónapban az édesapám megesküdött az édesanyámmal. És 
itt kezdődött megint egy olyan szegénységnek az alapja lerakódni, 
amelyet hosszú évek során sokszor olyan veszély fenyegetett, hogy 
teljesen szétesik. Mert mint föntebb írtam, a Bálint öregapám sem 
bírt segíteni, őneki is volt egy telke, de még volt az édesapámnál 
fiatalabb 4 testvére, és nevelni kellett, de szegények voltak, a föld 
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is sovány volt, de a termés még soványabb. Az édesanyám sem kap-
hatott. Az, ami az ő házuknál volt, kellett a Lajos nagybátyámnak, 
nem adhatott, mert ő is megnősült, és ők is szegények voltak. Tehát 
mikor a szüleim összekerültek, mentek aratni részre a moravicai 
gazdákhoz, utána cséplőgéphez Kerényre, de csak napszámba, az 
édesapám kévét hányni és szalmát rakni. De elevátor nem volt, ha-
nem két fenyőrudat lefektettek, és rakták rá a szalmát, egy ember 
elöl, egy hátul, két-két karral összefogni, és mint egy kis boglya, vinni 
fel a kazalra. Az édesanyám kéve- vagy kötélvágó fönt a cséplőn, és a 
pelyvát rakták és hordták, természetesen csak felet kaptak, mint az 
emberek, de csak pénzt, és nem búzát. Utána való évben hozzáfogtak 
építeni, de mivel (és miből), mikor ez sincs, semmi sincs, talán két 
évig tartott, mire lett annyi hely, ahová behurcolkodhattak. Még 
bele nem bírtak menni lakni, addig vagy az egyik rokonnál, vagy a 
másiknál laktak, akik náluk erősebbek voltak; 1883-tól 1887-ig. Az 
öregapám használta a földet, az övét is és az édesapámét is. És mivel 
nagyon gyengén termettek, sem az adót, ami akkor még nagyon cse-
kély volt, és sem azt, sem a törlesztést nem fizette, nem rendezte. De 
már a szüleim is akarták átvenni, amit az édesapám nevére váltott. 
Mivel az öregapám váltotta, nem akarta átadni. Azért, mert mind a 
4 fiára váltott, és magára is egy telket, de a két fiatalabbét bevonták, 
mert kiskorúak voltak, 15 és 12 évesek voltak. Így hát az édesapám-
nak jelenteni kellett Zomborba, és neki adtak igazat, mert ő már 
kiszolgált katona volt, és nős ember. Itt most már megvolt a föld 
is, meg a kis ház is lassanként felépült, nádfedeles, a legegyszerűbb. 
De ez már az övéké volt. De még sem ló, sem kocsi, sem semmiféle 
gazdasági szerszám nem volt. 1887. július hónapban megszületett 
az első család, leány, Teréz. Az 1889. évben, ez fiú, József, az 1890. 
évben a második fiú, István, az 1892. évben a második leány, Etel-
ka, az 1893. évben a harmadik leány, Rozália és az 1896. évben a 
harmadik fiú, János. Összesen hat család. Lehet, hogy a mai korszak 
népei közül lesz, aki gúnyolódik rajta, hogy minek az a sok család. 
Ma azt mondják, hogy vagy egy se, vagy egyke, de már a kettő az 
ritkább, de a három még ritkább, tovább nem folytatom, elég ebből 
ennyi, nehogy valaki rákoppintson a kezemre vagy a fejemre, avagy 
szemközt köpjön. De kedves olvasó, lehet, hogy te is úgy gondolod, 

q



q  e 11 w

mert nem tudod azt az igaz közmondást, aki adta a báránykát, az ad 
hozzá legelőt is. Tehát az én szüleim is így voltak. Mert talán, ahogy 
ők elmondták, a legszegényebbek voltak az új telepesek közt, mert 
még szék sem volt, amelyre az édesapám leüljön, amikor jött a bor-
bély borotválni. Csak a banyakemence mellett a padka volt az első 
a szobában. De ahogy a családok szaporodtak, mindég volt ösztön, 
hogy szorgalmasan gondolkozzanak, dolgozzanak és takarékoskod-
janak, és csak így lehet Isten és ember előtt a helyünket megállani 
becsületesen, és a nagy szegénységből kilábalni. És az én szüleim ki is 
lábaltak, csak nagyon nehezen, a Jóistennek köszönhették, és mi is, 
családok köszönhetjük, meg annak a jó édesanyánknak. Ő úgy állt a 
szegénységük élén, mint az egri nők a vár fokán. Mert az édesapám 
nem volt olyan elszánt hős, mint az édesanyám. Mint föntebb írtam, 
már mikor a föld birtokába léptek, nagy adósság terhelte.

1980. január 3. És sokan mások is úgy cselekedtek, tettek, amikor 
elérkezett az az idő, hogy lehetett a telepet eladni egészben, nem 
szétszaggatni holdanként, a házat vagy a házhelyet a 8 hold földdel 
együtt. Sok szegény ember azelőtt talán soha nem látott száz forintot 
egyben. Ekkor, hogy megindult a telepeladás, 6-800 forintot kap-
tak 8 hold földért és a házért. Ennek nagyon megörült sok szegény 
magyar testvérünk, voltak idősebb telepesek, akiknek nem volt úgy 
családjuk, vagy nem akartak az utódon segíteni, eladták a földet, 
házat, csak a házat visszatartotta a házaspár magának, hogy legyen 
nekik örökös lakásuk, míg élnek, vagyis haszonélvezetnek mond-
juk. Természetesen így kevesebbet kaptak a földért. Megörültek a 
szegény emberek, mentek Csúrogra, a pancsovai rétbe, Szlavóniába, 
volt pénzük, költekeztek, forgatták a százasokat, hogy meg ne pené-
szedjen. De nem is penészedett meg, hanem elszáradt, és nem telt el 
5-10 év, és visszajöttek Gyulafalvára, és lett belőlük s családjaikból 
szegény család, zsellér. De megörültek a környező községek zsírosabb 
földmívesei is. Csak ezt várták, hogy megengedett legyen az ingat-
lan átírása, jöttek Szivácról a Vanyúrok, Tóbiások, Zónik, Vilófok, 
Vicsekek, Rohacsekek stb. Kishegyesről az idősebb Trombitás Péter 
4 telepet megvett, 4 házat és 32 hold földet. Természetesen olcsón, 
mert az igazi vételárat törlesztésben kellett Zomborban fizetni. És 
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jöttek Kerényről gazdagabb németek, és vették a földeket, telepeket, 
3, 4, 5, 6 telepet egy-egy. Így hát a községünk nem gazdagabb, hanem 
szegényebb lett abban az időben, mert a határunk a termésének 25%-
a Kerényre ment. A századforduló után körülbelül 100 zsellérház 
épült az 500 telepesház körül. Így a moravicai gazdák, Ungár zsidó 
uraságok, kerényi és sziváci szállások gazdái jó és olcsó munkáso-
kat kaptak Gyulafalváról, illetve Telecskáról. Tehát amint föntebb 
írtam, az én édesapám is el akarta adni a telepet, mert már a kezdet 
kezdetén nagy adósság volt a telepen, mert az építkezés, a gazdasági 
szerszám, a jószágbeszerzés, az aprócsalád-nevelés, -ruházás, ezek 
mind fékezték az előre való haladást. Így az édesapámnak elment a 
kedve a teleptől. Jött egy helybeli Gulyás nevezetű ember megvenni 
a házat és a 8 hold földet. Az édesapámmal már meg is egyezett, már 
a foglalót akarta fizetni, amikor az édesanyám közbelépett. Mert az 
édesapám, amikor az édesanyámmal megesküdött, a polgári törvény, 
vagyis a teleposztó gazda gondosan közösen íratta, úgy az asszonyra, 
mint az emberre, hiába mondta az édesapám, hogy a kincstár elveszi 
tőlük a telepet, mert sok az adósság. De az édesanyám feláldozta 
magát az egész családért. És a telep nem lett eladva, és az édesanyám 
azt mondta, ha a kincstár elveszi a telepet, kénytelenek lesznek a 
házból kimenni, és a földet átadni, de ő a Bánátra vissza nem megy, 
akárhogy lesz is. Mert ő már ismerte a bánáti földnek a munkálását, 
kapálását, amikor azt a sok dohányföldet kapálták ekézés nélkül, 
és csattogott a kapa benne. És az édesanyám itt is próbálta már a 
kapálást, és megtudta a különbséget. És a telep nem lett eladva, 
hanem tovább éjt nappallá téve. A dohánytermelésnél már a 7-8 
éves leányt vagy fiút is lehetett a munkára fogni. De itt a szüleimet 
megint olyan csapás érte, hogy talán nagyobb a telepeladásnál, a 
második család, a kilencéves József meghalt. Orvos akkor még nem 
volt a faluban, torokgyík, vagy minek mondták azt a betegséget. Ez 
a szüleinket nagyon elszomorította, ahogy beszélték a szüleim, már 
azon nyáron kijárt a lovakkal legeltetni, még a tarlókat akkor nem 
szántották fel, esős nyáron megnőtt a gaz, volt legelő. Volt két kis 
lova az édesapámnak, az egyikre felültette a kis Jóskát, egy este már 
besötétedett, még a gyerek nem jött, az édesapám megy elébe, látja, 
hogy a lovak jönnek, de a lovast nem látja, le volt húzódva a ló nyaka 
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mögé. Kérdé az édesapám, hogy miért nem jött hamarább. Felelé, 
most legeltek legjobb ízűt. Tehát abban az időben a családot már fi-
atalkorában munkára szoktatták, és ha szüleinek és feljebbvalójának 
engedelmes volt, az olyan megállta a helyét az életben. Továbbá ez 
történt 1898. év XI. hó 30. körül. Utána egy évre megszülettem én, 
1899. év december 25-én. Az édesanyámat bizonyára megörvendez-
tette ez az eset, mert a meghalt József helyett, kit nagyon szeretett 
és elvesztett, az Úr Jézus Krisztus születésével megajándékozta egy 
másik Józseffel. Folytatom tovább, mert csak még most születtem 
meg. És még 80 évet át kell élnem születésemtől kezdve. Ahogy 
idáig írtam, a szüleim nagy megpróbáltatásokon mentek keresztül. 
De az édesanyánkat a küzdelmek, a csapások, a szenvedések nagyon 
acélossá tették a jövőnkért és a családért.

Az idő halad, nem áll meg, ahogy szorgalmasan dolgoztak, az 
adósságból kilábaltak. Az édesapám nagybátyjának munkáltak 8 
hold földet, 1 hold dohányt és 7 hold búzát és kukoricát, mindet 
harmadából 9 évig. És nekünk is volt 1 hold dohányunk, a többi 
búza és kukorica. Ismét történt egy nagy csapás a szüleimen, a má-
sodik lány, az Etelka, ez is 9 éves korában meghalt, ez is nagyon jó 
leány volt, született 1892-ben, meghalt az 1901. évben. A nőtest-
véreim 13 éves kortól kezdve nemcsak nekünk, hanem másnak is 
dolgoztak. Így maradtunk öten testvérek: Teréz, István, Rozália, 
János és én, József, utolsó a családban. Még iskolába nem jártam, 
a testvéreim szerettek velem incselkedni, ekkor hamar sírtam, az 
édesanyám nagyon pártomat fogta, ezért a testvéreim úgy voltak 
velem, mint az egyiptomi Józseffel a bátyjai. Mindég olvasták a 
Bibliából, hogy Józsefet bátyjai beledobták a száraz kútba, azután 
Józsefet bátyjai eladták izmaelita kereskedőknek, ezért sírtam. 
Mivel az édesanyám pártomat fogta, így én kissé elkényesedtem, 
az édesanyám csak Jocikának becézett, míg iskolába nem jártam. 
De ahogy elkezdtem az iskolát, kissé okosodtam, és az édesanyám 
is valahogy nem választott ki a többi testvér közül, mindegyiket 
szerette, de nem mutatta meg, szigorú volt hozzánk, de hasznára vált 
annak, aki megfogadta a parancsát vagy a tanácsát. Amint írtam, 
a nénéim is mindég munkában voltak 13 éves koruktól kezdve, el-
mentek marokszedőnek, moravicai és pacséri kaszásgazdáik voltak, 
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2-3 hétig oda voltak, hazajöttek, utána mentek cséplőgéphez, 3-4 
hétig oda voltak, hazajöttek. Volt 2 hold dohány, és azután itthon 
velünk dolgoztak, jó lányok voltak, az öregebb, Teréz 24 éves volt, 
mikor férjhez ment, a fiatalabb, Rozália 20 éves volt, mikor férjhez 
ment. Tehát ők is előremozdították az anyagi helyzetet. De volt egy 
bátyám, az István, aki tőlem 9 évvel öregebb volt, ezt nem lehetett 
dicsérni. Mint a nóta mondja, minden jó családban kell egy rossznak 
lenni. Dolgozni nem szeretett, engedetlen volt, édesanyámnak sem 
fogadott szót, de az édesapámnak sem. Ha a lovakkal dolgozott, verte 
őket, és káromkodott, kocsmázott, a kocsmában sűrűn veszekedett, 
de mindég kikapott. Még nem volt 18 éves, erővel kiment Németor-
szágba, szénbányánál dolgozott fent, 10 hónapot volt kint, egy kis 
pénzt küldött haza nemsokára, mikor kiment, utóbb annyi pénze 
volt, hogy haza bírt jönni. A fiatalabb bátyám, a János született az 
1896. évben, ez meg nagyon jó fiú volt, ez nem ivott, nem károm-
kodott, nem dohányzott, a szüleim nagyon szerették, csak volt neki 
egy szenvedélye. Vasárnap délután ment kuglizni, nagyon értette, 
én helyette itthon a jószágnál elvégződtem. Mikor hazajött, kaptam 
1 ezüstkoronát. Nagyon takarékos volt, a szüleimtől nemigen kért 
pénzt, csak amikor nem jól gurult a golyó, a teke.

1980. január 4. Amikor az iskolát elkezdtem, az első osztály kissé 
nehezen ment, olyan ijedt, félős gyerek voltam. A tanító meg elég 
szigorú volt, úgy reszkettem tőle, sokszor a fogam fájt, akkor a tanító 
hazaküldött, mert sírtam. Mégis valahogy átjutottam a második 
osztályba, ott már jobban ment, keményebb és bátrabb voltam, 
és az észtehetségem is kezdett nyiladozni, úgyhogy a jobbak közé 
kerültem úgy a tudásommal, mint a magaviseletemmel, így kezd-
tem megszeretni az iskolát. A harmadik osztályt egy nő tanította, 
vagyis kisasszonynak hívtuk, itt már én voltam az első mindenben, 
a katekizmuskikérdezésben és -vezetésben, az egyszeregy mondá-
sában és vezetésében, míg el nem kezdődött a tanítás. A kisasszony 
bejött, feladta a leckét az osztálynak, és hozzáfogott kézimunkázni. 
Engemet kihívott oda mellé, a nádpálcát a kezembe kellett venni, ő 
kézimunkázott, az egyik szemével a munkáját figyelte, a másikkal 
a tanítást vezette. A tanuló, ha nem jól viselkedett, vagy a leckét 
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nagyon rosszul tudta, akkor mondta, Bálint, adj neki hat pacsit a 
nádpálcával, az egyik tenyerébe is hármat, és a másikba is hármat. 
Kis vékonyka gyerek voltam, a pálca majdnem hosszabb volt, mint 
én, hát előbb olyan gyámoltalanul fogtam a pálcát, hogy csak 
kicsit csaptam, meg elkapkodták a tenyerüket, ekkor rám szólt a 
kisasszony, és magasabbra kellett emelni a pálcát. A negyedik osz-
tályban szintén én voltam az első mindenben, és megbízható, és 
ennek nagyon örültem, persze ezt a tanító is észrevette. És a boltba 
is, és másik osztályba is hozni vagy vinni valamit csak én mentem. 
Két esetben azért megjártam a hősködéssel a negyedik osztályban. 
Délelőtt, úgy tizenegy órakor kiengedte az osztályt, engemet visz-
szatartott, hát hozza a köszörűkövet, késeket, baltát, talán kettőt 
is. Hajtsd, Bálint! Hát hajtottam is én, míg a késeket tartotta rá, 
de mikor a baltát rányomta a tanító úr, a Bálint éhes is volt, nehéz 
is volt. Gyenge kisfiú voltam, igaz, 10 éves voltam, izzadtam, de a 
szemem is könnyezett, szégyelltem, de nem mutattam, lehet, hogy 
észrevette, de azért be lett fejezve a köszörülés.

A másik eset szintén a negyedik osztályba történt, a (Vicsek) 
Vas kúti Antal tanító úrnál történt. Pedig az első eset után úgy 
gondoltam, hogy többé nem megyek segíteni. Abban az időben 
csütörtökön nem volt tanítás, szerdán délután indulnánk haza-
felé, kettesével felsorakoztunk az iskolafal mellett, mielőtt nem 
mondtuk: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kérdé a tanító, hogy ki 
bírna holnap eljönni a fiúk közül, én megint jelentkeztem, meg 
Báló Jóska és Harangozó Pista, hárman. Mikor mondja a tanító, 
hogy falapátot is vigyünk, nem jót sejtettem, de azért, ha szavamat 
adtam, nem hátrálok meg. Még otthon nem is mondtam meg, hogy 
falapátot is viszek, különben a szüleim nem fogtak vissza az isko-
lától vagy a templomtól, mert kitűnő tanuló voltam, legfiatalabb 
és legkisebb, nálam nélkül is megvoltak. Tehát csütörtökön reggel 
valamicskét ettem, fogtam a falapátot, hogy a szüleim és testvé-
reim látták-e, hogy falapáttal vagyok felszerelve, nem tudom. De 
én mentem. Báló Jóska nem jött el, mert őneki mostohaanyja volt, 
és nem voltak neki úgy testvérei, mint nekem. Tehát felmegyünk 
az iskolapadlásra, én, Harangozó Pista és Bezdán Etel, nagy, erős 
lány, úgy 14 év körüli szolgáló. Mindhárman falapáttal, a tanító 
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megmondta a szolgálónak, hogy melyik búzarakást merre fordítsuk, 
merre, hogy hányjuk. Mert abban az időben búzavetése is volt, meg 
vásárolta, a pénzét belefektette a tanító. Tehát itt is mint gyerekek 
jól megdolgoztunk, talán mi Pistával kaptunk 10-10 fillért. Nem 
sok pénz volt, de 5-5 iskolai füzetet lehetett rajta venni abban az 
időben. De jól meg is éheztünk.

Az ötödik osztályban már nem volt semmi megbízatásom. Mert az 
ötödik és hatodik osztály egy terembe járt, egy tanító tanította mind 
a két osztályt, Bundula János nevű. Akik már túl voltak a hatodik 
osztályon, azok nagyon rosszat meséltek a Bunduláról. Egy sor pad 
volt a teremben, elöl az asztal a katedrával, és utána sorban a padok, 
12 vagy 13. Elöl a hatodikos lányok, utána az ötödikes lányok, utána 
a hatodikos fiúk, utána az ötödikes fiúk. Hatodikos fiú volt két és fél 
paddal, a másik fél padot mi, ötödikes fiúk töltöttük be. Egy sziváci 
szerb fiú volt az első az ötödikes fiúk közül, de nem azért, hogy 
jobban tudott, mint én, hanem hogy a Bundulánál volt kvártélyon 
és koszton, gazdag szerb fiú, Pein Szlávkó. Magyarul taníttatta az 
apja. Így Szlávkó volt a hatodikos fiúnak a szomszédja, Piri Palinak, 
a másik szomszédja én voltam. Nagyon szeretett engem, de Palival 
nem fértek össze. Itt is könnyen tanultam. És itt már versenyzés 
volt, aki jobban tudott, az előbbre ült, aki nem szeretett tanulni, 
annak mindegy volt, hogy hol ült. Itt azon csodálkoztam, hogy a 
harmadik és negyedik osztályban fiú, vagyis én voltam minden, itt 
meg egy hatodikos leány volt a vigyázó, Vörös Rozália, aki egy egyke, 
gazdag lány volt, az apjának 16 hold földje. A hatodikos fiúk között 
pedig voltak jobb tanulók, mint Vörös Roza. Az ötödik osztályt is, 
hála istennek, kitűnővel fejeztem be, csak még akkor nem kaptunk 
bizonyítványt. Hanem az ötödik és hatodik osztályban is 4-5 fiú és 
4-5 leány kapott jutalmat, 1 hatost, ami 20 fillér volt. Tehát a vizsgán 
én is 20 fillért kaptam. Mikor jövünk kifelé az iskolából, a Bundula 
a kezembe ad két 20 fillérest, örömmel vittem az édesanyámnak, 
hogy ki lettem tüntetve, nem 1, hanem három húszfillérest kaptam. 
De hamar elment a kedvem, mert megtudtam, hogy az édesapám 
ott volt kocsmában az iskola szomszédságában, a tanító átment egy 
kis pálinkára, és az édesapám adta neki a két darab 20 fillérest, hogy 
adja át nekem. A hatodik osztályba is szerencsésen átjutottam. Itt 
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már legtöbbet kellett tanulni az elemi iskolákban, mert akkor még 
csak 6 elemi osztály volt. Itt tanultuk a fejszámolást, ceruza nélkül 
szorozni. A földmérést: öl, láb, hüvelyk. Magyarul ilyen és ilyen alakú 
föld, hogy hány hold, és hány ölet tesz ki. Továbbá bizonyítványt, 
számlát, nyugtát, kérvényt, folyamodványt, szerződést megírni vagy 
kiállítani. Biblia, katekizmus, magyar történelem, természetrajz. Vol-
tak térképek, Magyarország hegy- és vízrajzi térképe, Magyarország 
politikai térképe. Tudni kellett a 72 vármegyét, ennek fővárosait és 
nagyobb, nevezetesebb városait, Ausztriának az összes országrészeit 
és fővárosait, folyóit, hegyeit. Szintén Európát, Ázsiát, Afrikát, 
Észak-Amerikát és Dél-Amerikát és Ausztráliát, és ezeknek mindnek 
országait és fővárosait, és ezeket térképeken megmutatni, és ezt fejből 
megtanulni, és könyv nélkül elmondani, de hiba nélkül. Tehát ezt 
megtanulni a gyerek 10-12 éves korig önnönmagától nem tudná, ha 
isteni segítség nem volna, de nekem az is volt. Mert mikor a hatodik 
osztályt megkezdtem, itt is első deák voltam, és itt megint fiú lett 
a két osztálynak vigyázója, tanítóhelyettese, ez pedig én voltam. A 
Bundula tanító az első osztályos tanítónak, Katona Józsefnek sógora 
volt, ők segítették egymást. A Katona tanító feleségének valahol 
Pest megyében volt földbirtoka, vagyis szállása, és a Katona sűrűn 
elutazott oda, olyankor, ha a Bundula ment az első osztályba, akkor 
engem bízott meg az ötödik és hatodik osztályt vigyázni, tanítani, 
ellenőrizni, viszont ha ő maradt a nagyoknál, engem küldött az első 
osztályt tanítani. A ministrálók névjegyzéke nálam volt, a délutáni 
tanítás után ki kellett jelölnöm, hogy másnap reggel ki ministrál jobb 
és bal felől, és a latin ministrációt tudni kellett, különösen a jobbfe-
lesnek. Csak mindamellett nem tudtam belenyugodni a helyembe, 
mert nem szélről ültem, mert az iskolánk szomszédságában volt egy 
német ház, onnan járt egy fiú, Walter Vendelnek hívták, olyan idős 
volt, mint én, csak egy évvel hamarabb felvették, mint engem. Tehát 
ő már másodszor járt a hatodik osztályba, és a tanító odaültette 
elsőnek. Igaz, jó feje volt, két esetben versenyeztem az első helyért, 
de én is, ő is hiba nélkül tudtunk, pedig nehéz lecke volt. Dicséretet 
kaptunk a tanítótól, és egy-egy írótollat ajándékba, de a hely a régi 
maradt, a helyért ő fizetett rá, mert mindég ki kellett neki is menni 
a padból, ha nekem ki kellett mennem.
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1980. január 5. Ezek után megint történt valami az első hellyel. 
Téli hónapok voltak, egy délután bejött Kovács Feri az iskolába, ő 
már két évet járt a hatodik osztályba, és mondja, hogy két hónapot 
kifizet az apja, hogy még nincs munka, járjon iskolába. Ő megint 
szélről ül a pad végére, így én már harmadik lettem. Mondom neki, 
akkor ő legyen vigyázó, ha már szélről ül, de akkor sem ő, sem én 
nem vigyáztam a rendre. Mikor bejött a tanító, nagy lárma volt, 
szabad volt mindenkinek kiabálni, és kérdé tőlem, hogy nem tettem 
csendet. Mondom a tanítónak, Kovács ül szélről, ő a vigyázó, felelé 
a tanító, amíg ő nem mondja, hogy más lesz a vigyázó, addig nekem 
kell vigyázónak lenni, így hát megnyugodtam, és vigyáztam tovább, 
ha a harmadik helyen ültem is. Ha földrajz volt, ott kellett lennem, 
ha a tanuló nem tudta a pálcával megmutatni azt a várost vagy 
bármit, azt én mutattam meg neki. Ha természetrajz volt, a tanuló 
nem tudta, az az állat vagy növény vagy ásvány, azt én meg tudtam 
mutatni neki, amiről tanultunk. Kedves olvasó, én nem azért írom 
ezeket, hogy magamat dicsőítsem, én csak egy porszem vagyok, és 
a Jóisten a porszemet is szél által odahelyezi, ahová akarja, nekem 
csak ő adta a tehetséget. Idáig tartott az iskola.

Tavasz kezdett lenni, a Szemző János plébános jött a községünkbe 
a Prendl Adorján helyébe. A tanítóm összeállított egy verset az új 
pap fogadására, ezt nekem meg kellett tanulnom kívülről, fölmon-
dani. Amikor először jön osztályunkba, én szépen felmondtam, 20 
fillért kaptam ajándékba, és dicséretet. Másik héten megint jött 
hittant tanítani. Mivel nagyon sokan voltunk, heten is ültünk egy 
padban, azt mondja a plébános, hogy akik január elsejéig elmúltak 
12 évesek, kimaradhatnak az iskolából, csak a plébániáról kell hozni 
anyakönyvi kivonatot. Hát itt lett vége az iskolai pályafutásomnak. 
Az édesapámtól többször hallottam, hogy ez a tanító, amaz a tanító 
mondta neki, hogy taníttasson tovább, nagyon jó fejű vagyok, és 
gyenge termetű vagyok a földmívesmunkára. Az édesapám mindnek 
azt felelte, a többi testvérem is mind szegények, én sem lehetek más. 
De én is arra kívánkoztam, hogy ha én majd két szép lovat hajtok, 
milyen jó lesz, szóval a földmívelés után rajongtam, így hát csak 
meg kellett odahaza mondanom, hogy mit mondott a plébános. A 
testvéreim egyhangúan elfogadták, hogy hagyjam ott az iskolát. Így 
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egy reggel megkaptam az anyakönyvi kivonatot, vittem az iskolába, 
odatettem a tanító elébe az asztalra. A tanítónak mintha villámlott 
volna a szeme, mintha egy csapásra rám akart volna csapni, egy szót 
nem szólt többé hozzám. Az az ember nagyon szeretett engem, két 
évet jártam hozzá. Nagyon komoly, olyan cigányszínű ember volt, 
de hozzám soha egy ujjal sem nyúlt, nem is gondolta, hogy vizsga 
előtt otthagyjam az iskolát, mert egy tanító annak örül, hogy ha 
jó tanulókat tud fölmutatni a vizsgán, meg bizonyára más embert 
akart belőlem, és nem földmívest.

 Most két évet visszalépek, 1910-ben vagyok. Akkor már 13 hold 
föld volt, öten voltunk testvérek, a tőlem idősebbek mind bírtak 
dolgozni, a szüleink is még 50 év körüliek voltak, csak a lakás még a 
legegyszerűbb, 1 szoba, egy nyitott konyha szabad kéménnyel, utána 
egy kamraszoba, utána istálló 4 darab jószág részére, alacsony, sötét, 
előtte törött gang, kis cserepes, 3 szakasz dohánypajta, alacsony és 
keskeny, az összes mind nádfedeles.

1980. január 8. Ekkor valahogy ki kellett indulni. Mindenkinek az 
életben vannak ballépései, az édesapámnak is voltak. Az édesanyám 
még egy kis föld vételét szorgalmazta volna, az édesapám másik 
házat akart. És döntött is, hogy hogy azt később megtudjuk. Mivel 
szokott a kocsmába is betérni, így aztán akadt ott egy csonoplyai 
ember, aki házat árult Gyulafalván, ő árverésen vette, és most el 
akarta adni, volt is vele egy gyulai ember (cenzár), közvetítő meg a 
kocsmáros. Mivel már iszogattak, az édesapámnak addig beszéltek, 
hogy megegyeztek a némettel. Az édesapám nem is nézte a házat, 
mert egy évnek előtte látta, hogy néz ki kívül-belül. Csak foglalót 
kellett adni. Hazajött az édesapám, mondja az édesanyámnak, hogy 
ő vett házat, és vigyék a foglalót. Mit volt mit tenni, kellett pénzt 
elővenni, és vinni, azt gondolta az édesapám, hogy olcsón vette, csak 
gyorsan foglalót kell adni, és azután az édesanyámnak megmutatni, 
hogy ő milyen jól tud vásárolni. De bizony mikor meglátta, mind-
járt észre tért és kijózanodott. Mert az épület kívülről az, ami volt, 
de belülről nem az, ami volt. A három szakasz dohánypajta magas, 
olyan, mint az eleje, csak ez nádfedeles, kilenc méter széles, csak az 
összes ágasok, amik a középen a pajtákat tartják, kiszedve és elvíve. 

q  



e 20 w   q

Az összes szergyiát, amit a falak közé az ágas mellé behúztak, a 
kukákat, a zsinóros dohányt ráaggatni szárítás végett, ezt mind az 
összest elvitték. Az udvar felől a falak ledőlve, a tetőzet nádból volt, 
szintén az eleje lerogyva. Szép nagy, hosszú kukoricagóré az udvaron, 
azt egy másik gyulai német vette meg az árverésen, ezt megint külön 
ki kellett fizetni. Tehát amennyit fizettek a házért, még annyiba 
került a teljes rendbe hozása. Mivel talán a pénzünk, ami volt, még 
a ház árát sem fedezte, így tehát valahol bankból vettek fel kölcsönt 
kamatra. Odahurcolkodtunk, nagy munka volt, a régi ház nem lett 
eladva, a kertet, gyümölcsfákat mink használtuk, a lakás ki volt adva 
bérletre. Mink, a család, a fiatalok örültünk, mert mikor minden 
rendbe jött, szép ház lett abban az időben, a gazdagabb házak közé 
tartozott. A főutcán, úgy 500 méterre a központhoz. Magas téglavég, 
az utca felől egy szoba, egy konyha, másik szoba, kamra, alatta pin-
cetorok felett, padlásra feljáró a kamrából, idáig gang szélesen előtte, 
utána 5 méteres lóistálló, kilenc méter széles. Ezen épület idáig mind 
cserepes, téglavégű. Utána nádfedél, 5 méter hosszú, kilenc méteres 
marhaistálló, utána 3 szakasz dohánypajta, 3 méter széles, ez mind 
nádfedeles, vízszint magas a cserepes épülettel. Az udvar kitéglázva 
az összes épület előtt. A másik oldalon egy kis nyári konyha, utána 
egy jó széles kút nagy csigával, kétvedres lánccal ellátva, utána elég 
hosszú, jó meleg tyúkól, utána 10 méteres hosszú kukoricagóré, 
alatta disznóólak. Most már az egész család örömmel dolgozha-
tott. De a Pista bátyám itt sem szeretett dolgozni, de az édesapám 
sem. Az öregebb néném 1911-ben férjhez ment Bajmokra, azután 
én is jobban be voltam fogva a munkába, küldtek ide-oda, ruha és 
gazdasági szerszámon kívül mindennemű vásárlással megbíztak, 
de minden fillérrel beszámoltam, meg már a dohánymunkában is 
sokat segítettem. A tanulás nálam könnyen ment, engem nem kellett 
kétszer keltegetni. Az édesanyámnak mondtam, hány órakor keltsen 
fel. 1 óra alatt, reggel pihent volt az ész, megtanultam, akármennyi 
lecke volt feladva.

De most megint itt volt egy ballépése az édesapámnak, de most 
nem előre, hanem hátra. Igaz, hogy volt adósság, de volt akkor is, 
mikor nagyon szegények voltak, és bennünket nevelni kellett, és 
mégis kilábaltak az adósságból, most meg már mindnyájan dolgoz-
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tunk, és voltak jó lovaink és gazdasági szerszámaink, de mindég azt 
már 1 év óta mondogatta, eladja a házat, nem eszik egy tálból az 
adóssággal. És édesanyám is hiába rimánkodott, hogy ne adja el, és 
a családok is meg a szomszédok is mondogatták, hogy ne engedjük 
neki eladni, mert nagyon sok német lakott arra, mikor odamentünk 
lakni, örültek, és szerettek bennünket. De mindhiába, csak eladta 
a németnek, de sem az adósság végett, sem a víz végett, igaz, hogy 
a víz nem volt olyan jó, mint a régi háznál. Hanem volt neki egy 
szenvedélye (hobbija), a kártya, minden vasárnap délután visszajárt 
a régi szomszédokhoz, és az új, szép háznál nem tudott megszokni. 
Hogy milyen fájó volt a jó édesanyámnak elviselni! És úgy adta el, 
hogy a nádas épületekről a nádat leszedtük, és olcsón eladtuk, és 
úgy a marhaistállóról, mint a pajtákról az összes faanyagot elhoztuk 
a régi házhoz. Ez történt az 1912. év tavaszán, és ezért maradtam ki 
hamarább az iskolából, nem vizsgáztam le, mert nagyon sok munka 
volt, és engem is igénybe vettek. Szóval a romba indult 3 szakasz 
pajtát 1910-ben szépen rendbe tettük, és az 1912. évben szétpusztí-
tottuk. És akkor is sok munka volt 1910-ben, és 1912. évben is még 
sok munka, visszahurcolkodni. Abból az épületfából készült egy 7 
méteres góré, és a teleknek az üres felére épült véggel az utcára egy 5 
méteres szoba és 3 méteres konyha. És ez lett a tisztaszoba és konyha, 
de nem ott laktunk. A régi ház maradt úgy, ahogy volt.

Itt átlépek az 1914. évbe. A Pista bátyám megnősült. A községnek 
volt 4 lova, 2 kocsija, a bátyám volt az egyik kocsis, de itt laktak 
nálunk, és az ángyom nálunk dolgozott, és nálunk kosztolódtak. És 
a fiatalabb néném is férjhez ment. De 1914. július 26. napján kitört 
az első világháború, a kisbírók is berukkoltak, és akkor a bátyám 
lett a kisbíró, és a feleségével a községházához hurcolkodtak, és a 
községházát ők takarították és fűtötték. A néném férjének volt egy 
fél hold portás háza. De a sógorom is elment a háborúba, így a néné-
met hazahurcolták a szüleim. De az öregebb néném férje is elment a 
háborúba, akik Bajmokon laktak, a vasútállomáshoz 1 kilométerre. 
Egy kis szállás volt 3 hold földdel 25 évi bérletre, amit rátának ne-
veztek. Ott most egy kis község van. Az öregebb néném ott lakott 
1920-ig. 1914. november 9-én született egy kislánya, de ez sohasem 
látta meg az édesapját, a szerb harctéren hirtelen visszavonulás volt, 
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és szerb fogságba került. Egy levelet íratott, mert nem tudott írni, 
kért 20 koronát, a néném küldött neki háromszor 20 koronát. Az 
első 20 korona nem jött vissza, de az utóbb küldött 20 korona vissza-
jött. Derék, jó ember volt, Isten tudja, hol veszett el. A szüleimnek 
csak mindég nagyobb gondjuk és fájdalmuk volt. 1915-ben tovább 
tombolt a háború. Március hónapban a Pista bátyáméknak született 
egy kisfiuk. Az öröm meg a szomorúság váltogatta egymást. A Pista 
bátyám nem jól viselkedett a községházánál, felmondtak neki, és 
elvitték munkaszolgálatra Pestre, mert fegyveres szolgálatra nem 
volt alkalmas. Ez történt júniusban.

A feleségét és a kisfiát a szülei hazavitték. Július 15-én a Jani 
bátyámat elvitték fegyveres katonának Zomborba, 19 éves volt. A 
szüleimnek, de különösen a jó édesanyámnak szíve majd meghasadt 
fájdalmában, mert a Jani bátyám nagyon jó fiú volt, nem ivott, nem 
dohányzott, de nem is káromkodott. Maradtam még én, 16 éves 
voltam, az édesanyám szeretett volna kímélni, mert kis, fejletlen 
gyerek voltam, de nem tehette, mert az édesapám már nem szerette 
a lovakat sem etetni, sem hajtani, pedig akkor még csak 54 éves volt. 
Tehát most eljutottam oda, amiről az iskolából való kimaradásom-
kor álmodoztam. Talán a Jóisten vezette a gondolatomat, hogy ne 
folytassam tovább az iskolát, mert valamikor nagy szükség lesz rám 
a földművelésben, úgy a szüleimnek és az egész családnak hasznára 
lettem. Ekkor éppen volt két szép fekete lovunk, az egyik harapós 
volt pucolásnál, de hála istennek lassanként nekibátorodtam, és nem 
féltem, nem bántottam, de ő sem harapott meg talán egyszer sem.

1980. január 11. Kedves olvasó, lehet, hogy írásaimat nem fogod ér-
tékelni, de én azért megbocsájtok. De azért arra kérlek, hogy annak 
és azoknak a tanítását és írásaikat értékeld, akiknek a tanításából 
merítettem, ami életem folyamán vezetett, és elvezetett 80 esztendős 
koromig. És azért írom le körülbelül, pontról pontra, évről évre, hogy 
jobban megértsd, hogy már gyermekkorunktól kezdve Jézus Krisztus 
isteni parancsát és a katolikus keresztény egyház tanítását követve, 
és hozzá jó szüleinknek és tanítóinknak engedelmeskedve az életünk 
könnyebb és vidámabb lesz, bármilyen sors ér bennünket az élet ten-
gerén. Egy pár példát itt leírok, amit iskoláskoromban tanultam.
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Egy kereskedőnek tanoncra volt szüksége, s közzétette az újsá-
gokban, s pár nap alatt jelentkezett 50 fiú. A főnök kiválasztott 
egyet, a többieket elbocsátotta. Mondja a jelen volt segéd, miért 
választotta ezt a fiút, mikor senki sem szólt mellette, sem semmi-
féle ajánlólevelet nem hozott magával. Ön téved, segéd úr, ez a fiú 
nagyon sok ajánlatot hozott magával. Mielőtt a boltba lépett volna, 
künn szorgosan megtörölte sáros csizmáját, ebből láttam, hogy tisz-
taságszerető. Maga után zaj nélkül betette az ajtót, mert figyelmes, 
és illedelmesen köszönt. Nem léháskodott többi társaival, hanem 
szerényen várt, míg a sor rákerült, nem tolakodó, hanem engedelmes, 
mikor velem beszélt, a szemem közé nézett és értelmesen beszélt. 
Azt következtettem belőle, hogy okos fiú. Egy könyvet szándékosan 
tettem a földre, fölvette és az asztalra tette, míg a többiek észre sem 
vették, tehát azt láttam, hogy figyelmes. Azért őt választottam.

A másik egy rövid példa. Egy ember kérdi egy fiútól. Pista, mi 
szeretnél lenni? Pap leszek én, ha megnövök, vagy katona, akkor 
lövök. Hej, ha meg én boltos leszek, hej, mennyi sok cukrot eszek! 
Hát még mi lész, te kis hamis? Tudd, nem lehetsz ez is, az is. Vala-
minek muszáj lenned, becsületes jó embernek!

Így hát én is ezen példákat vettem alapul, és nem néztem, hogy 
hol lehet magasabb polcra feljutni, vagy hol lehet több pénzt ke-
resni, szerezni, mert a magas állásról könnyen le lehet bukni, és 
a sok pénz is elfogy, ha hamarább nem, de életed végén biztosan. 
Azért is a Jóisten olyan utat mutatott nekem, melyhez szorgalom, 
becsületesség, türelem, békesség, valamint Isten és a felebarátok 
szeretete kell. És a Jóisten elsőnek a Földet teremtette, és nem a 
gyárakat és repülőgépet vagy a bombát. Mert a gyárban elkészítik 
a fegyvereket, ágyúkat és a pusztító bombákat, amivel az embere-
ket legyilkolják. A Földet pedig, hogy a Föld terméséből éljünk, és 
életünk végén a testünk visszatér a földbe, a lelkünk pedig Isten 
tudja, hogy hová. És sokan azt mondják, hogy a földmíves buta pa-
raszt, pedig a földmíves adót fizet a társadalomnak a földért, hogy 
a társadalomnak élelmet termeljen és jószágot neveljen, és veszi azt 
a drága műtrágyát, hogy mentől többet termelhessen, hogy jusson 
mindenkinek, hogy éhen ne haljanak. Azért hát nem bánom, bármit 
mondanak, örülök, hogy földmíves lettem. És a földmívesnek az 
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Isten fizet először, többet vagy kevesebbet, de visszaveheti szárazság, 
jég, tűz vagy valami csapás által. Elég ebből ennyi, átadom annak 
a szót, aki erre van hivatva.

Folytatom tovább az írásomat, mert csak 1915-nél vagyok, el 
akarnék jutni 1980-ig. Tehát átvettem a lovak kormányzását, mert 
nem volt más, aki csinálja. 13 katasztrális hold föld volt minekünk 
saját, és 5 holdat munkáltunk a templomföldből az 1907. évtől 
kezdve. Előbb volt 6 évre árendába, amikor lejárt, újra 4 évre, de 
azon idők alatt le kellett trágyázni, így a saját földünk kevés trágyát 
kapott, de a több földön több jövedelem volt, kedvezőbb árendát 
fizettünk, mivel trágyáztuk is. Pedig akkor háború volt, és nem 
termett 30 q búza és 60 q csöves kukorica katasztrális holdanként, 
csak jó volt, ha termett 10 q búza vagy 25 q csöves kukorica, és nem 
szórtuk a sok drága műtrágyát. De nem volt inf láció, mert minden-
ki dolgozott, mint az írásom címe diktálja: Imádkozzál és dolgoz-
zál! Csak most fordítva van, nem imádkozol, és nem dolgozol. Így 
csak az Isten ostorát zúdítod magadra, és egymás meg nem értése, 
a bábeli nyelvzavar születik meg újra. Csak a 18 hold termését haza 
is kellett takarítani, de amit a kocsival, lovakkal kellett dolgozni, 
azt nekem kellett magamnak, csak amit én nem bírtam, azt az 
édesapám. Zsákolást vagy pedig a trágyafelrakást, szalmafelrakást, 
vagyis ha kettőnek kellett csinálni. Mert még akkor a határban 
csépeltünk, és mivel a Jani bátyám 5 hónapot itt volt Zomborban, 
és ha szombat este nem jött haza, akkor vasárnap mentünk hozzá, 
vagy a mi kocsinkkal, akkor mentem én is, ha más kocsival, akkor 
az édesanyám. Vittünk egy kis hazait, és meglátogattuk. Hogyha 
hazajött vasárnap, akkor az édesapám vitte őket hétfőn reggel ko-
csival majdnem Zomborig, hogy reggel 6 órára bent legyenek a 
századnál. Amikor rossz utak voltak, akkor vonattal mentem. Az 
édesanyám reggel 5 órára elkészítette azt a kis hazait, felköltötte a 
nyakamba, a hátamra a zsákot, és a rövid lábaimmal lépkedtem, 
kocogtam a kerényi állomásra. Onnan vonattal Zomborba, átadtam 
a csomagot, egy kissé beszélgettünk, ha volt neki ideje, és jöttem 
vissza vonattal Kerényig, onnan pedig hazáig gyalog. Ez többször 
megtörtént az utóbbi két hónap alatt. Egyszer, úgy november utol-
ján egy vasárnap reggel gyalog mentünk többen Kerényre, de csak 
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magam voltam gyerek, 16 éves, a többiek mind asszonyok voltak. 
Az állomásfőnök azt mondja, csak 2 óra múlva érkezik a vonat. Az 
asszonyok azt mondják, nem várjuk, megindultunk gyalog. 10-12 
asszony meg a szomszédunk nagylánya, 19 éves. Én a lánnyal tar-
tottam, de az asszonyok, mint a lovasok a férjükhöz. Aznap reggel 
nagy hideg volt, egyszer csak hozzáfogott a szél hóval, de utánunk 
volt már 10 km. Kerénytől is távol voltunk, egyszer csak hol mele-
gem van, hol fázok. Mondom a szomszéd lánynak, én nem bírom 
tovább. Nem hagyott el, volt két nagy kúp szár a kövesút mellett, 
leültünk, kibontottam a zsákot, kivettem egy darab kenyeret, meg 
egy kis darab hurkát, megettem, kissé megpihentünk, új erőt kap-
tam, nem is fáztam, jött egy kocsi, felvett bennünket, még az asz-
szonyokat is elkerültük, hamarabb beértünk Zomborba, mint ők. 
Egy kocsmában találkoztam a bátyámmal. Átveszi a csomagot, azt 
mondja, hogy haza akartak indulni, mert már ekkor be voltak 
osztva a menetbe, a társai mind legények, biztatják, hogy jöjjön ő 
is, a vonat csak 2 órakor indul Zomborból. Így megindultunk gya-
log. Mind 3-4 évvel öregebb, mint én, én meg csak 16 éves gyerek, 
rövid lábú, meg már 23 kilométert megtettem Zomborig, most ismét 
vissza gyalog. Gyulafalva felé a csikó el-elmaradozott, de azért hála 
Istennek hazaértem velük. Ezek után már nem sokat mentem hoz-
zá. December 13-án este indultak a harctérre, fel Galíciába. Édes-
apám, édesanyám és én bementünk Zomborba kocsival, de a szüle-
im délután hazajöttek a kocsival, de én este kikísértem a bátyámat 
az állomásra. Nekem gyermeki ésszel, bár sajnáltam és szerettem a 
bátyámat, mégis olyan öröm és élmény volt, hogy ott lehettem. Elöl 
mentek a tisztek katonásan, utánuk a gyalogság, ezek után a trom-
bitászenekar, végül a gépfegyveres osztag, amelyben az én Jani bá-
tyám is menetelt a kövesúton, én pedig a járdán kocogtam mindég 
a bátyám irányába. A szemem mindég csak őt figyelte, meg a zene 
hangját élveztem, gyönyörködtem. De sokaknak bánat vagy szomo-
rúság volt, hogy láthatják-e viszont egymást. Mi nemsokára meg-
láttuk, mivel karácsonykor kiértek, nem volt hozzászokva a nagy 
hideghez, ami ott a Kárpátokban volt. 1915 végén és 1916 január-
jában és februárjában nem volt ő a tűzvonalban, de gyakorlatoztat-
ták őket. Fiatal volt, elmelegedett, elfáradt, azután ott nem volt 
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meleg szoba, meg az édesanya, aki őrizte volna. A hidegben megfá-
zott, 1916 februárjában megbetegedett, és a kassai kórházba szállí-
tották. Ott megvizsgálták, és Zomborba irányították. Mikor el-
ment, szép piros, telt arcú volt. 3 hónap múlva, éppen március 25-én, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a nemeshalmi vasútállomásról 
gyalog érkezett haza nagyon elfáradva. A 3 hónap alatt 11 kilogram-
mot veszített a testsúlyából, és beesett, fehér, sárga arcú maradt. 
Három hónapig volt Zomborban, nem tudták kigyógyítani, meg-
kapta a tüdőbajt. Júliusban hazaengedték 3 hónapi üdülésre. Nem 
feküdt, olyan könnyebb munkában kicsit segített. Októberben letelt 
a szabadsága, elvitték Pestre kórházba. 2 hónapot ott tartották, 
onnan fölvitték Besztercebányára, ott voltak a tüdőbetegek, olyan 
fenyves erdők, más levegő. De Isten másképp akarta, ha felgyógyult 
volna, újra a harctérre, tovább szenvedett volna, és mégis a harcok 
lekaszálták volna az élet fájáról. 1917. május első napjaiban az or-
vosok próbát tettek rajta, szeretett volna élni, fiatal, 21 éves volt. 
Egy unokatestvérem lakott Bánáton, többször leveleztünk vele, neki 
volt egy sógora Besztercebányán, írta neki, hogy ismerkedjen meg 
a bátyámmal. Május 13-án kaptunk egy levelet, az unokatestvérem 
írja, hogy a sógorától kapott egy levelet, amelyben azt írta, hogy a 
bátyám rosszabbul van. Vasárnap volt, délelőtt, az édesapám azon-
nal a községi jegyzőhöz ment, kérdezni, hogy lehet odautazni. A 
jegyző mondja, hogy csak főispáni engedéllyel lehet oda menni, 
mert hadtápterülethez tartozik. Az engedélyt pedig csak pénteken 
lehet kapni Zomborban. Mondja tovább a jegyző, ha sürgönyt kap-
tunk volna, a szülők azzal mehetnének. Volt ott egy másik gyulai 
ember is, és annak sürgönyözött az édesapám, hogy sürgönyileg 
válaszoljon, hogy van a bátyám. Az ember meg is tette, de a sürgönyt 
csak 14-én délután 5 órakor kaptuk meg, aznap már nem indulhat-
tak el. 15-én, kedden hajnalban elvittem őket kocsival Bajmokra, 
ott lakott a néném, közel az állomáshoz. Ott reggel 6 órakor felül-
tek a gyorsvonatra, Budapestre hamar eljutottak, onnan délután 3 
órakor indulhattak tovább, de lassan haladtak, és 16-án délelőtt 10 
órakor értek oda. Az ember várta őket, és vezette a bátyámhoz, de 
a bátyámat már reggel halva találták. Az ember, aki a sürgönyt 
feladta, minden vonat jöttére kiment az állomásra, és valahányszor 
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bement a testvéremhez, ő kérdé, nem jöttek az édesapámék, befelé 
fordult, és sírt. A szüleinket szerette volna még egyszer látni az 
életben. Még hajnalban kint volt a szükségét végezni, azután lefe-
küdt, elaludt e Földön örökre. Az édesapám azonnal érdeklődött, 
hogy bírná a holttestét hazaszállítani. Volt is ott egy olyan vállalat, 
mert ott nagyon sokan meghaltak, akkor is három halott volt a 
bátyámmal együtt. A holttestét belefektették egy ércféle koporsóba, 
a fejénél egy üvegablak, be volt vonva cinnel, hogy a szag nem jöhe-
tett ki. Ezt belehelyezték egy másik, szép, festett koporsóba, és a 
harmadik gyalulatlan deszkakoporsóba, ez kátránnyal volt befest-
ve. Így lett szállítva. 16-án meghalt, 17-én, áldozócsütörtökön 
megindultak vele hazafelé. A koporsó egy üres vagonban jött azzal 
a szerelvénnyel, amellyel a szüleim is jöttek. Csak este értek Sza-
badkára, ők nem tudták, hogy lekapcsolták a vagont, eljöttek 
Bajmokig, ott kocsi várta őket, és a néném is jött velük. Éjfél után, 
18-án hazaértek. Felébredtem az édesanyám szívrepesztő sírására. 
Ha őt láttam vagy hallottam sírni, nem bírtam ki sírás nélkül, 
pedig míg ő élt, gyerekkoromtól kezdve nagyon sokszor megtörtént 
élete végéig, 71 éves koráig. Tehát az nem lehet leírni, hogy mit 
éreztünk azon napokban. A szülőknek minden család nagy érték, 
de ez a legnagyobb érték volt, mert nagyon jó fiú volt. A jelentést 
várjuk az állomásról, 18-án nem jött, 19-én egy unokatestvérem 
kiment biciklivel az angyalbandi vasútállomásra, ott nem tudtak 
semmit felőle, felhívták Szabadkát, és ott volt félrelökve. Háború 
volt, és azoknak a rendezőknek is sokféle gondjuk volt. Így 20-án, 
vasárnap délben kaptuk a jelentést, és kimentünk kocsival az állo-
másra. Az öregebb néném, egy ember és én hajtottam a két fekete 
lovat, azok is gyászoltak a gazdáikkal. Mikor a temetőhöz értünk, 
nagy néptömeg várt bennünket. A kereszt, sok lobogó, a pap, kán-
tor, sok nagylány, férfiak kevesebben voltak. 18 éves kortól nagyon 
sokan oda voltak a háborúban. Hazaértünk, az udvar, az utca tele 
volt előttünk a sok néppel. A felső deszkakoporsót félretették. A 
másik fedelét is levették, és az alját az érckoporsóval bevitték a 
szobába. Mindenki az arcot akarta meglátni az ablakon keresztül. 
Egy éjszaka virrasztottunk, és hétfőn, május 21-én eltemettük. A 
vasúti szállítás költségét az állam megtérítette.

q  



e 28 w   q

1980. január 14. Tovább folytatom az én életem sorát. Mivel most 
már az édesanyám Isten után csak bennem bízott, hogy legyen 
öregkorára pártfogója, nagyon őrzött mindentől, ami káromra lett 
volna. A munkától nem féltett, mert a munka kormányzását önnön 
magával együtt az Istenre bízta, és amiben a szüleim megbíztak, azt 
én örömmel, engedelmesen teljesítettem.

Most visszatérek az 1915. évre, ahol elhagytam. Ezen évi termést 
betakarítottuk. És ha most, 80 éves koromtól visszagondolok azok-
ra az évekre, mikor még mint félember kezdtem dolgozni, mintha 
a Jóisten olyan erőt kölcsönzött volna, mint Jákobnak, amikor 
Lábánhoz, vagyis a nagybátyjához beszegődött, és az anyagi gaz-
daság rohamosan szaporodott. A szüleim háza is, ahogy elkezdtem 
dolgozni, bár Isten segítségével, de rohamosan fejlődött, pedig 16 
éves, de nagyon fejletlen testű, gyenge gyerek voltam. Az édesapám, 
hogy mit képzelt el, és hogy mi erőt látott bennem, nem tudom, 
csak a 18 hold föld tetejébe még 6 holdat kiárendált egy asszonytól 
3 évre, ott nem volt, aki munkálja, és 4 holdat a községtől árendált. 
Kerénytől 2 kilométerre a Telecskai-dombok aljában, a réten, ebből 
volt 1 hold gyep, vagyis fű. Így már az 1916-os évre 28 hold földdel 
kellett megbirkózni. Ez év elején a szüleim megvettek egy telket, fél 
hold föld kis házzal, melynek a kertje a templomhoz 150 méterre 
volt. Utána kifizették a 13 hold földet örökbe, ami azt jelenti, hogy 
nem kell tovább törleszteni, sem a törlesztendő pénz után a kamatot 
fizetni. Utána itt volt a fiatalabb néném, aki nálunk lakott, a férje 
még legénykorában vett egy házat, mivel nem volt annyi pénze, va-
lamennyit kölcsönzött a kerényi takarékból, de az esküvőjük után 
5 hónapra kitört az első világháború, a sógoromnak el kellett men-
nie. A nénémet hazahurcoltuk, vagyis náluk lakott, így a kamatot 
1917-ig mi fizettük, de ekkorra az adósságot is kifizettük. Meg ez 
év szeptemberében vettünk egy új, nagy búzavetőgépet. De ez évi 
előrehaladás alatt nekem is kijutott két eset, amikor csak a Jóisten 
őrzött, hogy élve maradtam.

Az egyik eset 1916. év június 24-én, Keresztelő Szent János napján 
történt. Az őseink idetelepülésükkor 6 községi ünnepet fogadtak, 
mert igazi katolikus keresztények voltak, és igazi magyarok: Szent 
József, III. hónap 19-e; Szent Antal, VI. 13-a; Szent Iván, VI. 24-e; 
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Illés próféta, VII. 20-a; Bertalan apostol, VIII. 24-e, és településkor, 
mikor az első karót leverték, karóünnep X. 29-én. Tehát június 24-én 
az édesapám lement a rétre egy kocsi fűszénát hozni a községi bikák 
részére. Én itthon maradtam, a reggeli munkát a jószágoknál elvé-
geztem. Elmentem a misére, a félünneplő bársonypantallót húztam 
föl, ünnep volt. Az édesapám hazaér, mondja, hogy a kocsinak egy 
kerekéről leesett a sín, az abroncs. A kerényi, sziváci kövesútnál ott 
kapált egy ember, attól kölcsönzött egy kereket, hogy a szénát haza 
bírja hozni. A mi kerekünket azonnal vitte a kovácshoz, kész lett a 
kerék, mondja, hogy nekem el kell vinni a kereket ide és ide, az ember 
kocsija kerekét. De a kocsira feltette a kapálóekét, mert egy hold 
kukoricánk volt arra messze kint, ahová a kereket kell vinni. Mondja 
az édesapám, a kereket átadjuk, visszafelé jövet a kukoricát töltsük 
fel ekével. Én nem néztem, hogy az ekéhez fel van-e téve minden. A 
kereket átadva megköszöntük az ember szívességét, jöttünk visszafelé 
a nénémmel 3 dűlőt, az ekét levettük, akkor tűnt a szemembe, nem 
lett feltéve a két istráng, amellyel a gyeplőszárat kitoljuk, s a lovat 
bírom vezetés nélkül kormányozni. De a lovat befogtam az ekébe, 
a kötőféket lehúztam a ló fejéről, ezzel kitoldottam a gyeplőszárat, 
és boldogultam. Néném a sorok végét igazgatta fel, ezzel a lóval for-
dultam 8-at, idáig jól ment minden, még ötöt bírtam volna ezzel a 
lóval fordulni, nem lett volna semmi baj, de én gyerekésszel kifogtam 
a lovat, és befogtam a másikat. Ennek a kötőfékjét nem húztam le 
a fejéről, a néném vezette 4 fordulóban. Mondom neki, vegye fel a 
kapát, és vezesse a lovat a másik végéig, ott belevezette az utolsó két 
sor közé, hogy ne kelljen a nénémnek még egyszer visszamenni, mon-
dom a nénémnek, hogy kapálja meg a végét, és jöjjön. Megindulok a 
lóval, olyan 4 hónapos csikó szalad mellette, el tudott volna menni 
a ló, de a kukorica már olyan volt, lehajolt legelni, eltévesztette a 
sort, de nincs gyeplő, rákiáltottam, hirtelen megugrott, kicsúszott 
az ekeszarv a kezemből, rászóltam keményen, az észrevette, hogy 
nem bírom fékezni, mert nincs gyeplőszár, lassan kezdett szaladni. 
Ekkor én gyorsabban szaladtam, hogy majd megfogom, elkaptam 
én a kötőfék szárát, de úgy vitt, mint a semmit. Hogy hány métert 
szaladtam mellette? Elvesztettem a lélekjelenlétemet, elestem, az eke 
vasa beleakadt a fekete bársonypantallóba a faromon, és húzott vagy 
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10 méter hosszan, amikor a pantalló, a gatya a faromon elszakadt. 
Elhagyott az eke, csak egy vas volt rajta, meg olyan túró, töltögető. 
Amikor magamhoz tértem, felállok, a ló már messze szalad a csikó 
mellette, az eke utánuk. Egyszer csak a hámfa kiakadt az ekéből, 
poros, rongyos vagyok, szaladok, de hála Istennek, semmi fájdalmat 
nem érzek, az oldalamon látszott egy kis karcolás. A ló nem állt meg 
a kocsinál, egy dűlőt szaladt az országútig, és hazafelé egy dűlőt, és 
megállt a csikójával legelni, mert nagyon szeretett legelni. Mikor 
odaértem, mintha mi sem történt volna, de nekem pedig nagy lec-
ke volt az egész életemre. És ha a Jóistennek gondja van fűre, fára, 
virágra, még a kis méhre is, így hát gondja van énrám is, ha a bűnös 
gyereke vagyok is.

1980. január 15. Itt írom a másikat is, de írhatnék számtalan esetet, 
amikor csak a Jóisten őrzött, hogy megértem a 80 évet. De lehet, 
hogy nem bírom befejezni az életem leírását, amivel be akarnám 
bizonyítani, hogy aki Istenben bízik, az nem csalatkozik. Tehát a 
második eset történt 1916. december 25-én, a 17. születésnapomon. 
A Pista bátyám az olasz fronton volt kocsis. Tífuszbetegségbe esett, 
bekerült Innsbruckban kórházba. Amikor felépült, hazaengedték 
pár heti szabadságra, és ha a szabadság letelik, vissza a kórházba, és 
azután a frontra. Éppen karácsony napján délután indulna vissza, én 
vinném kocsival ki az állomásra, a lovak be vannak fogva, szaladok 
az istállóba, hogy a 10 hónapos csikót a kocsi után kössem, hogy 
megjáródjon. Vakmerően szaladok az istállóba, a nagy zajra a csikó 
megjátszotta magát, úgy gyomron rúgott, kis ideig eszméletlenül 
feküdtem a szalmán. Amikor a szüleim az istállóba értek, akkor 
keltem fel. Kérdik megrettenve, mi történt. Elbeszéltem nekik, és 
mintha semmi sem történt volna, felültünk és vittem a bátyámat és 
ángyomat az angyalbandi vasútállomásra.

Itt még egy esetet megemlítek. 1916 utolján történt az édesapám-
mal, vagyis az ő ballépésével. Egy német kovácshoz jártunk dolgoz-
tatni, hogyha valami eltört. A kovács jól állt vagyonilag is, és abban 
az időben a kovácsmesterség legjobban jövedelmezett, de volt neki 
4 családja is. Volt a szomszédságban egy magyar földművesember 
is, akinek volt 12 hold földje és egy lánya, de pénze is. Hát ezt a két 
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pénzes ember rábeszélte az édesapámat, hogy menjen velük Aradra. 
Mivel a románok betörtek Erdélybe, a szegény székelyek jószágaikat 
menekülve Arad felé hajtották. Azután hogy mennyit kaptak érte, 
csak az állam vagy a katonai hatóság eladta őket. És ez a két pénzem-
ber, hogy a pénzét fektethesse valamibe, értesült ezen jószágokról, 
mondta az édesapámnak, hogy legyen társuk, és az édesapám itt 
sem gondolta meg, hogy ez nem minekünk való, és hogy pénzünk 
is nem nagyon van. Már írtam, hogy ebben az évben milyen nagy 
kiadásaink voltak. És volt két ló, egy csikó, 4 darab marha, nálunk 
tele az istálló. Itt is könnyen ráhallgatott a társakra. Elmentek és 
hoztak 31 darab székely borjút, olyan 18 hónapos körüliek voltak, 
olyan régi magyar fajták, fehér és olyan kormos szőrűek. Mindenki-
nek jutott 10-10-10 darab, 1 felmaradt, ezt két hétig az egyik etette, 
két hétig a másik, míg valamelyik megvette. Nálunk az istálló tele 
volt, így hát a szomszédba, a kis házba, amit ez évben vettünk, oda 
be lettek kötve. Rögtönzött jászol, 6 darab a szobában, 4 darab 
az istállóban. De ezeknek ennivaló is kellett, és akkor még nem 
termeltünk sok hereszénát, és kukorica is 4 holdon annyi termett, 
mint most 1 holdon, szárral pedig nem lehet lesoványodott borjúkat 
feljavítani. Azokat el kellett látni aljszalmával és egyébbel, nekem 
meg volt dolgom egész nap télen. 17 darabot etetni reggel 6 órától 
este 6 óráig. De azért reggeltől estig fütyültem, danoltam, volt sok 
szép magyar nóta, és én sorba vettem. Sok harctéri katonanótát 
tudtam. Az édesapám, ha akart, segített, ha nem, nekem kellett 
csinálni, és akkor sem panaszkodtam, és azóta sem. Örülök, hogy 
tudtam a szorgalmas és becsületes munkát, és sohasem volt időm 
unatkozni. A dohánycsomózás novemberben és decemberben reggel 
4 órától este 9 óráig tartott. És hogy akkor olyan sokat dolgoztam, 
legtöbbet nőttem és erősödtem.

1917-be értünk, és mindjárt február 4-én mentünk sorozatra, 
de 33-ból csak 11 maradt, és márciusban már rukkoltak. Én nem 
maradtam, 155 centi voltam, vékonyka gyerek, de itthon a helyemet 
megálltam. A szüleimnek így is volt elég fájdalmuk, az öregebb né-
némnek a férje elveszett, ott is volt néhány hold föld, azt is a lovak-
kal mi munkáltuk Bajmokon. A fiatalabb néném férje a harctéren, 
a Pista bátyám szintén a harctéren, a Jani bátyám akkor még élt a 
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kórházban. Már én is a 18. évbe léptem, és köznapon sokat dolgoz-
tam, a vasárnapi misén mindég ott voltam, iskoláskorom után is. A 
vasárnap estéken én sem húzódtam meg otthon a kuckóban, valahol 
el kellett tölteni az estét. A háború kitörésétől kezdve a kocsmában 
táncmulatság nem volt, italt meg még semmifélét nem ittam. 3-4 
fiatalabb fiúval barátkoztam, táncolni nem tudtam, meghallottuk, 
hogy a szélső utcában van olyan kis bál, egy harmonikás, annak egy 
pár krajcárt adtunk, pár krajcár helypénzt, voltunk ötvenen is 15, 
16, 17 és 18 éves fiúk és lányok. Mivel szerettem danolni – még most 
is –, így megtanultam táncolni is. Még akkor a tánciskola nem volt 
divatban, és egy lánnyal ismeretséget kötöttem. Meg voltam vele 
elégedve, tisztességes, becsületes lánynak tudtam, ő is már 17 éves 
volt. Amikor a farsang elmúlt, csak vasárnap estéken mentem hozzá, 
árva lány volt, sem apja, sem anyja nem volt. 8-an voltak testvérek, 
3 legény bátyja volt, mind oda volt a háborúban, 5 lány volt, ő volt 
a középső. 8 hold földjük volt. A legöregebb lány vezette a szegény-
séget. De amikor az édesanyám megtudta, elkezdte tiltani. Láttam, 
az ügy nagyon bántja, meg a nagyobb munkák is megkezdődtek. És 
május 16-án a bátyám meghalt. Nem volt köztünk semmi harag, 
egyszerűen megmondtam neki, nincs időm erre, majd valamikor 
később. De a lány, ha valami okot kérdezett, kitérő választ adtam, 
az igazat elhallgattam. Tehát, kedves olvasó, ne gondold, hogy én 
ezt valami szerelmi viccnek írom, de így történt. És ezután is, amit 
írok, hogy az élet milyen bonyodalmas, és hogy kell annak az if-
júnak vagy lánynak Isten és egyház parancsának és a jó szülőknek 
engedelmeskedve végigélni.

Folytatom tovább, dolog van elég, a sok jószág felélte a sok szárat, 
úgyhogy 4 nagy kocsival is hoztunk a csonoplyai határból. Fele borjút 
eladtuk, de bukással, hogy ne legyen, a másik felét leadtuk a rétre 
legelőre. Az 1917–1918. és az 1919. évre kiárendáltuk a templom-
földet. Idáig volt 10 évig 5 hold, most három évre hatot, és az első 2 
évben mind le kell trágyázni. Ekkor tanultam meg szalmát hányni, 
és szalmával a kocsit megrakni. Ekkor még nem volt a szalma báláz-
va, hanem vellákkal meggyűrni szarvnak a sarkokra, mert nagyon 
sok szalmát elcseréltünk trágyáért, így most 29 hold az összes, ezt 
mind egyes ekével szántottuk. Igaz, nem olyan mélyen, mint most 
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traktorral, de a két jó lónak elég volt húzni, és a kis legénynek egész 
nap, reggel sötéttől este sötétig sétálni az eke után. Lassan már hoz-
záfogunk az aratáshoz, mivel nem nagyon volt, aki a búzát részre 
lekaszálja, így hát 6 holdat nekünk kellett lekaszálni. Egy reggel 
hozzáfogtunk, délig az édesapám is kint volt, ekkor jól haladtunk, 
mert ő nagyon gyorsan tudott kaszálni, de azután nekem kellett ma-
gamnak kaszálni. A többi munkát az édesanyám meg a Roza néném 
feltakarították utánam. Hogy lassan ment, az biztos, mert gyenge 
voltam. Az édesapám otthon volt, a néném kislányára vigyázott, meg 
otthon a jószágokat gondozta. Két kaszát minden napra megkalapált, 
csakhogy nagyon nehéz volt a kaszálás. Hogy a fenyés nem jó volt-e, 
vagy a kasza nem jó volt-e, vagy a kaszás? Ez volt a legnehezebb mun-
ka, amit életem folyamán ledolgoztam. Amikor megálltam a kaszát 
fenyni, reszketett a kezem. Az evés nagyon gyengén ment nálam, 
bármilyen jó volt az ennivaló, csak a vizet ittam, de az izzadtság 
folyt rólam, és talán a Jóisten ezekkel az izzadtságcseppekkel úgy 
megacélozta a testemet, ereimet, hogy húszéves koromban már úgy 
zsákoltam, mint egy ember, az olyan 50-60 kilós zsákot búzával. A 
búzahordásnál az édesapám hányta a kévét, énnekem meg kellett 
tanulni a kocsi- és kazalrakást, mert a kévét nem bírtam magasra 
hányni, az édesapám meg nem szerette a kocsit meg a kazlat rakni, 
mert ő nem szeretett lassan dolgozni. Így hát ha gyorsan hányta a 
kévét, nekem el kellett rakni, akár a kocsin, akár a kazalon, és vigyáz-
ni, hogy le ne forduljon akár a kazal, akár a kocsi, mert szégyelltem 
volna, ha valami baj történik. Mert már lassan kezdtem legény lenni, 
és fiatalkoromban megtanultam a földművelés és jószágnevelés és 
munkabeosztás jobb és tökéletesebb vezetését. Dohány is volt, a 
kukoricát magunk szedtük, de hajasan, és este fosztani 8-9 óráig. 
Reggel 4 órakor felkelni, szárat vágni és kötni, kúpozni, utána a 
szárat hazahordani, vagy csak kint lehordani. Mert kellett szántani 
és 10 hold búzát elvetni. De abban az időben a kukoricák korábban 
értek, így a búzát már október derekáig nagyobbára elvetettük, és 
mindenszentek körül már a szárat is hazahordtuk, és hozzáfogtunk 
a csomózáshoz, többször újévig is folyt ez a munka.

Szeptemberben megint voltunk sorozaton, ekkor sem maradtam 
bent katonának. 157 centi voltam. Még szeptember utolján történt 
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egy szombat reggel, én és a Roza néném kimentünk egy kocsi szá-
rért, édesapám nagyjából elvégződött, kiment a piacra halat venni, 
nagyon szerette a halat, de nem volt hal, de kocsma és társak voltak. 
Őt kicsit sem izgatta, hogy a gyenge családok szárért mentek. Még 
haza sem értünk, az eső hozzáfogott. Beálltam a szérűbe a szárral, 
a lovakat kifogtam, de az eső esik, behúzódtam az istállóba, ott 
meleg volt, mert megáztam és fáztam. Úgy dél körül jön a vendég-
lős lánya, mondja, hogy az édesapám küldte, hogy azonnal fogjak, 
és kocsival menjek a kocsmához. Én nem mertem mondani, hogy 
nem megyek, de az édesanyám sem mondhatta, hogy ne menjek, 
mert nagyon féltünk tőle, amikor ivott. Nem bántott bennünket, 
de az édesanyám kapott volna olyan szidást, ha nem teljesítjük a 
parancsát. Azt nagyon értette, különösen, amikor részeg volt. Azt 
mondta, hogy a huszároknál tanulta. Bocsássa meg neki a Jóisten, 
mert nem tudta, hogy mit mond, vagy mit cselekszik. Máskülönben 
jó ember volt mindenkihez, az ingét kérték volna, azt is odaadta 
volna. Így a kocsmárosok és a kocsmai társaság nagyon szerették, ő 
meg ennek nagyon örült. Csak ezt a családnak, de különösen a jó 
édesanyámnak kellett elszenvedni. Tehát az eső elállt, utána hideg 
szél támadt fel, a nénémmel a szárat beraktuk, a lovakat befogtam, 
és hajtok a kocsmaudvarba. Feltettük a hordót a kocsira, és most 
Jóska, hajts Kerényre borért. Mikor odaértünk, a német gazda nem 
volt otthon. Mikor meglett valahol a kocsmában, mert széjjel volt 
a feleségétől, megjött a gazda 3-4 iszákos társával. A kocsmáros 
mondja nekem, Jóska, fogd ki a lovakat, én megtettem és vártam. A 
lovakat istállóba kötöttem, az embercsapat bement a szobába, biz-
tosan ittak vagy kártyáztak. A kocsmáros nekem is hozott ki bort, 
de én nem fogadtam el, mert még akkor semmiféle szeszes italt nem 
ittam. Kezdett sötétedni. A kocsmáros megint mondja, feküdjek le 
az istállóba. Ezt is megtettem, és jól aludtam. Hogy a hordót mikor 
töltötték meg, nem tudom. Elindultunk reggel, jól sütött a nap, de 
hideg volt, dér is volt ezen a vasárnapon. Mikor megérkeztünk, az 
édesapám már várt bennünket. Mondja mérgesen a kocsmárosnak, 
hol voltunk ilyen soká. Az éjjel nem bírt aludni. Persze a kocsmá-
ros ismerte, tudta, hogy kell vele beszélni. Így sógor, úgy sógor, ez 
megtörtént. Jön egy másik eset, ez más vendéglős volt, ez is nagyon 
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szerette az édesapámat, de a szeretetét nekem kellett megszolgálni. 
Egy köznapon, egy délután, mondja az édesapám, hogy Kiss Sán-
dornak hozok egy kocsi tűzifát, olyan kicserélt vasúti talpfákat 
Hadikkisfaluról, a mostani Aleksa Šantićról. Tehát raktuk a fát, a 
vendéglős adta, én meg raktam, de gondoltam, Jóska, vigyázz! Igaz 
jó hosszú kocsink volt, nagy saroglya hátul, de elöl csak kis saroglya, 
kötél nincs. Kezdtem hátul az oldal mellé fellógatni, a közepén két 
rakást egymás végébe, olyan magasan, mint a talpfa amilyen hosszú, 
két méter. Beesteledett, mikor elindultunk, én elöl fönt a magasban, 
a gyeplő a kezemben, a vendéglős hátul fönt a magasban. A hold 
szépen világított, az út elég jó volt, a lovak szépen lépegettek, én meg 
a fa tetején gyönyörködtem a csillagos égben, olyan élmény volt. És 
hála Istennek szerencsésen hazaértünk.

Az 1918. évbe értünk. A dohányt bálákba raktuk, az 1917. évi 
termést, olyan 150 kilós bálákba, kivittük kocsikkal az angyalbandi 
állomásra, beraktuk a vagonba, és az esti vonattal mentünk a dohány-
átadásra Szegedre. Már a szüleim ezzel is megbíztak, és a szüleim 
amivel megbíztak, rá se mertem gondolni, hogy mondjam, hogy nem 
bírom, vagy nem tudom, vagy nem merem, vagy nem akarom. Sőt 
örültem, mert ezekben az években raktam le a földmívesszakmának 
az alapjait. Mert ez is szakma annak, aki ezt szereti és szakszerűen, 
tökéletesen, becsületesen végzi.

Január hónap, farsang van, és a munka is kevesebb. Tehát megint 
elkezdtem a Katihoz járni, és mivel már negyedik éve tart a háború, 
kezdtek a legény katonák nősülési szabadságot kapni, és megkezdőd-
tek a lakodalmak. És már az elsőbe is meghívtak, első vőfénynek, 
és az én örömöm nőttön-nőtt, utána ezen a farsangon még egyszer 
voltam vőfény. Tanultam a vőfénységet, mint aki ebben is diplomát 
akar szerezni, mert nagyon szerettem a pántlikás-virágos kalapot 
viselni, és tudtam danolni, kissé táncolni, mulatni, de a munkát is 
szerettem, amit parancsoltak, mert abban az időben országszolgának 
szólították a vőfényt. De ezek felett még legfőbb volt részemről a 
beszédek sorozatát megtanulni, de ezek felett a szép búcsúztató-
kat, amit akkor még szép csendben hallgattak, éppen úgy, mint 
a templomban az imát vagy a szentbeszédet. Ezek közül itt egyet 
leírok, csak én ezen kicsit változtattam, mivel abban az időben csak 
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házaknál tartották a lakodalmakat, külön a vőlegény- és külön a 
menyasszonyház. Így hát akkor csak a menyasszonyt búcsúztatták 
el esküvőre való induláskor. Énszerintem pedig a vőlegényt is úgy 
érintik ezen szép igazságok, mint a menyasszonyt. Most többnyire 
közösen, egy helyiségben tartják a lakodalmat. Tehát én így mon-
danám az esküvőre való búcsúztatást:

Tisztelt násznép! Halljunk egy pár búcsúszavat,
Mielőtt elhagynánk e menyegzős házat,
Mert illő, hogy midőn ily útra indulunk,
Isten és ember előtt hűen beszámoljunk.

Kedves vőlegényünk és menyasszonyunk is e mondók volnának,
Hogyha szívük érzelmétől most szavakhoz jutnának,
Elmondom hát én, mit elméjük gondol.
Ilyen formán szólnának, látom bús arcukról.

Örömmel virradt fel reánk e szép reggel,
Örömmel üdvözlénk ártatlan szívünkkel,
De mostan keblünket nagy bánat fog ja el,
Mert a házasélet útjára lépünk fel.

Hosszú a mi utunk, amelyre most indulunk,
Azért, oh, Istenünk, tehozzád fordulunk,
Tőled buzgó szívvel bocsánatot kérünk,
Mert áldást és segélyt tetőled nyerhetünk.

Ne hagyj el bennünket a nehéz sorsunkban,
Szent Fiaddal együtt állj mellettünk nyomban,
Mert ma változik meg életünknek útja,
Vagy hosszú örömre, vagy örökös búra!

Azért, oh, Istenünk, kérünk, legyél velünk,
Bocsásd meg ellened elkövetett vétkünk,
Hogy boldogok lehessünk a házaséletben!
Édes Jézus, kérünk, holtig maradj velünk!
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Hozzátok is szólunk most, kedves szüleink,
S kik itt jelen vagytok, testvéreink, rokonaink.
Kísérjetek ti is az Isten házába,
S kérjétek az Istent értünk imádkozva:

Hogy adja áldását szent házasságunkra,
Ne váljék az nekünk sohase kárunkra.
Induljunk el a Szentháromság nevében,
E nehéz utunkban vezéreljen Isten!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen!

Én ezt csak azért írtam le, ha így fognák fel a szent házasságot, 
nem volna olyan sok szétválás. Én pl. 13 párnak voltam vőfénye, egy 
pár még most is él 62 évi házasságban, és a többi 12 párt is a halál 
választotta el egymástól. Pedig mind elég szegénységben éltek, de a 
szent esküt nem szegték meg.

Folytatom tovább. Március hónapban harmadszor voltam soro-
zaton, ekkor sem maradtam be katonának, 159 centi voltam. Amint 
írtam, járogattam a Katihoz, lakodalmakban együtt voltunk, de 
májusban megint abba kellett hagynom. És ezen ügyet az Istenre 
bíztam, a sorsomat. Többet imádkoztam, és víg voltam mindég. 
Ezen évben még négyszer voltam vőfény. Az év vége felé értünk, 
amikor beérkezett az a szomorú eset, amiről iskoláskoromban olyan 
sok jót és szépet tanultam, és sok szép hazafias verseket és nótákat 
eldaloltam. Gyász borult a szép magyar hazára, széjjel lett tépve. 
Amiért oly sok drága magyar vér elfolyt.

Beköszöntött nálunk is, Gyulafalván a spanyolnáthának nevezett 
járványos betegség. Kaszált a halál, legények, lányok haltak meg so-
kan, az én Pista bátyám is hazajött szabadságra az olasz harctérről, 
nem ment vissza. A hároméves fia meghalt, utána két hétre meghalt 
a bátyám feleségének a testvérhúga, 18 éves nagylány, és utána 10 
napra meghalt a Pista bátyám is. A három férfitestvér közül csak 
egyedül maradtam, meg a két néném, az öregebb özvegyen maradt, 
a férjéről soha többé semmit nem hallottunk. A Roza néném férje 
szerencsésen hazaért az olasz frontról az összeomlás után.
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1980. január 19. Az 1919. évhez érkeztem. Amelyben azt hittem, 
hogy most fordul meg életemnek útja, vagy hosszú örömre, vagy örö-
kös búra. Mivel a háború elmúlt, a legények, akik életben maradtak, 
a farsang folyamán megnősültek, hetente tíz pár is esküdött, így én, 
mivel mindenkivel jóban voltam, és jól tudtam dalolni, táncolni, 
mulatni, sok helyre meg voltam híva, vagy mint vendég, vagy mint 
vőfény. Volt nagyon sok férjhez menendő lány, én még, igaz, csak a 
huszadik évembe léptem, még fiatal legény voltam, de az édesanyám-
nak elkelt volna segítség, meg nekem is, mert a fejést is én végeztem. 
De nagy akadály volt előttem a házassággal kapcsolatban. Lány volt 
sok, de azért nekem csak egy volt, a Kati, akit szerettem, és ő is en-
gem. Becsületes, tisztességes, de a mi házunk nem volt hiba nélkül, 
mást nem láttam senkit, aki hozzám való volt volna, és már kétszer 
otthagytam ok nélkül, de most harmadszor is megpróbáltam, hátha 
az édesanyám beleegyez. Sőt még jobban ellenezte, mint idáig, mert 
most már egy fiú voltam. Én a gazdagságra nem néztem akkor sem, 
de az édesanyámat sem akartam szomorítani, mert szegénynek csak 
bennem volt öröme. Tehát így a szép piros, barna lányt harmadszor is 
ott kellett hagynom ok nélkül, sajnáltam szegényt. És már magamat 
tartottam bűnösnek, hogy csalogattam harmadik éve. Elkeseredni 
nem tudtam, otthon nem látták rajtam, hogy engem valami bánt, 
örömmel dolgoztam, fütyültem, danoltam. Csak az Istenre bíztam 
a sorsomat s ügyemet.

Elmúlt a húsvét is. A néném félig még Bajmokon lakott, félig meg 
már itthon. Mondja a néném, hogy ott Bajmokon van egy jó csa-
ládban egy becsületes lány, igaz, két évvel öregebb, mint én, meg az 
egyik karját nem bírja egyenesen felemelni, pl. földművelésnél kévét 
hányni, trágyát hányni, tele zsákot feladni, de az asszonyi munkában 
kitűnő. Látom, az édesanyám nem ellenzi a tanácsot. Egy szombaton 
délután a nénémmel elmentünk Bajmokra kocsival a néném volt 
férjének a nénjéékhez. Este elmentünk a házhoz, megmondtuk, mi 
járatban vagyunk, kissé beszélgettünk erről-arról, a lány meglátott 
engem, én megláttam őt, szépségre közepes, beszédje értelmes, úgy 
valahogy megtetszett, mondom, hogy majd holnap, vasárnap eljövök. 
El is mentem, nem sokat beszélgettünk, abban állapodtunk meg, 
hogy a néném ottmarad Bajmokon egy pár nap, és amit gondolnak, 
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majd a nénémnek megmondják. Utána szerdán a néném hazajött, 
mondja, hogy a lány nemmel felelt, ok, hogy a karja így van, baj talál 
lenni. Lehet, hogy ez volt az ok, de én másra is gondoltam. Mert 
volt ott egy gyulai asszony, és azt bizonyára kérdezhették, hogy ilyen 
fiatal legény, és vidékre megy nősülni, ennek valami oka lehet. Az 
asszony nemrég került Bajmokra, az én kapcsolatomat a Katival 
nagyon jól ismerte, mert a Katiék szomszédságából ment férjhez 
Bajmokra. Így most másik lányt kell nézni.

A néném itt, Gyulán nem ismerte a lányokat, mert már nyolc 
évet Bajmokon töltött, de eljött egyszer a kocsmába megismerni a 
lányokat, akiket én táncoltatok, megmagyarázta az édesanyámnak, 
és megállapodtak, hogy ez jó lesz, a néném egy asszony által tudatta, 
hogy megyünk kérőbe. A szüleim és én, hárman. Tudtak is róla, hogy 
megyünk, nem sokat kellett jövetelünk céljáról beszélni. A szülők 
részéről gyorsan el lett intézve, mert éppen nem eldobnivaló legény 
voltam, és földmíves, ismertek azok a figyelmes emberek, akik látták, 
hogy a helyemet megálltam a földmívesmunkában. És én is és a leány 
is valahogy megegyeztünk. Utána való szombaton fel is iratkoztunk 
a községházánál és a plébániahivatalban. És a templomban három-
szor ki lettünk hirdetve, de ahogy közeledtünk az esküvőnap meg-
határozásához, úgy távolodtunk a megtartásától. Ebben nekem az 
is segített, hogy a lánynak a bátyja nem talált még menyasszonynak 
valót, mert egyben akarták megtartani a lakodalmat. Így volt időm 
jól meggondolni, hogy mit cselekszek. Igaz, féltem a szüleimtől, ha 
elválok, azt gondolják, hogy a Kati végett válok el, akihez már három 
évben jártam. De nem az volt az ok, hanem mintha a Jóisten súgta 
volna: „Te fiú, neked Isten és ember előtt meg kell esküdnöd, hogy 
szeretlek, és hamisan esküdsz, mert nem szereted, és ez nagy bűn.” 
És mintha a szentlélek sugallta volna, mert pünkösd napján elha-
tároztam, hogy lesz, ami lesz. Tehát 1919. év pünkösd másnapján, 
vagyis hétfőn ünnep volt, mondom a nénémnek az édesanyám előtt, 
vigye vissza a jegykendőt, ne mondjon semmi rosszat, nem is mond-
hattam, de ezt meg kellett tennem, míg nem késő. Este elmentem 
a kocsmába, ott volt a Kati, kihívattam az utcára, megköszöntem 
neki a hozzám való szeretetét, bocsánatot kértem tőle, búcsúzóul 
azt mondtam neki, énreám ne várakozz, ha szerencséd akad, menj 
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férjhez. Csak akkor azt kellett volna danolnom: „Adjon az ég oly 
szeretőt, aki téged el is vesz, mert mikor én házasodok, isten tudja, 
mikor lesz.” És ezt el is mondtam neki: „Adjon a Jóisten szebbet, 
jobbat nálamnál, nekem pedig csak olyat, mint te voltál.” Ezek után 
felszabadultam, és víg voltam, egyik lányra sem mondhattam semmi 
rosszat, de ők sem énrám…

Ez az egész ügy az én részemről mintha teljesen Isten rendelése 
lett volna a jövőre vonatkozólag. A földárendálástól elmaradtunk, a 
szüleim is idősödtek, a nénémet Bajmokról hazahurcoltuk a szom-
szédba. A ház, amit vettünk 1916-ban, az lett az övé. A fiatalabb 
nénémnek is adtak egy ház árát, vagyis a szélső utcában volt egy 
házuk, amiről az írásom elején számoltam be, amit a sógorom le-
génykorában vett. 1919 őszén eladták 10 000 dinárért, és a szüleim is 
adtak hozzá egy ház árát, vagyis 10 000 dinárt, és itt hozzánk hato-
dik házat, szép helyen a központhoz 300 méterre megvették 16 000 
dinárért, meg a felmaradt pénzből vettek egy lovat és egyebet, és így 
ők is bírtak földműveléshez fogni. A szüleim akkor úgy mondták, 
hogy enyém lesz, amiben lakunk, de ez is még akkor alacsony volt, 
a három szakasz pajta nádfedeles, csak elölről a szobák, konyha és 
kis istálló. Az 1918. évben kátrányos nagy cseréppel fel lett cserélve 
a nádtető, és amit a telek üres felére építettünk, 7 méter hosszú, ez 
kis cserepes. Így a szüleim kissé megnyugodtak a családok elvesztése 
után. A holtaknak adjon a Jóisten örök nyugodalmat! Nekünk pedig, 
élőknek Isten segítségével megadták a lakóházakat, meg a 13 hold 
földből, ha ők meghalnak, a nénéim kapnak 4-4 holdat, én meg 5 
holdat. Ez volt az 1919. év utolján.

Az 1920. évbe léptünk. Idáig még nekünk, magyaroknak nem 
kellett jugoszláv katonának menni, de most az év elején hirdették, 
hogy kell jelentkezni, és mindjárt a mi korosztályunkon kezdték. 
Tehát ez nekem is szól, és idáig bárminemű rendelet volt, azonnal 
teljesítettem. Most kissé vakmerő voltam, nem lehettem magyar 
katona, most nem ugrok neki olyan könnyen jugoszláv katonának 
jelentkezni. Egy délután heverészek a szobában, egyszer csak nyílik 
a szobaajtó, két szerb csendőr meg egy helybeli rendőr, vagyis ez volt 
a tolmács, mert akkor még mi nem tudtunk egy szót sem szerbül. 
Talpai Jóska cimborát kísérték hozzánk. Kérdé tőlem a rendőr, 
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hogy miért nem jelentkeztem, én csak hallgattam. Mondja, hogy 
azonnal készüljek, és megyünk a községházára. Hát a két Jóskát a 
szerb csendőrök kísérik! Még a nótámba is fogtam:

Gyulafalvi legény vagyok,
Gyulafalván születtem,
kis koromtól a nagykoromig
benne felneveledtem.

Két szerb csendőr kísért engem
a telecskai nagyutcán,
véletlenül betekintettem
a babám ablakán.

Még akkor is azt kiabálja,
békepárti babám, gyere be,
adj egy csókot, egy utolsót,
kacsintsál a szemembe!

Mikor a katonai referens elé lépünk, Odobasics Milán, persze 
szerb, de tudott magyarul is, keményen beszélt. Azt hittem, hogy 
kapunk a csendőröktől, de nem kaptunk. Ez az aljegyző a magyar 
óvónőnek udvarolt, mióta idekerült hozzánk. Az óvónővel mi 
nagyon sok jót tettünk a világháború alatt. Nagyon szegényen élt 
abban az időben. Az édesapámat valahogy megismerte, hogy szereti 
kisegíteni, akik szépen megkérik, hát sűrűn jött hozzánk. Jóska bá-
csi, adna egy kis szalmát, hideg van, fáznak a malacok. Eredj, Jóska, 
vigyél egy kötél szalmát az óvó nénihez! Én mentem szó nélkül egy 
nagy kötéllel, amit én a hátamon elbírtam vinni. Nálunk hátul a 
szérűbe, az udvaron végig és az utcán keresztül, és a szemközt lévő 
ház szintén a mienk volt, ott bevinni a kert végéig, s annak a végében 
az óvodakert, és fel az udvarba, és ez télen többször megtörtént.

1980. január 21. Máskor hozza az óvónő a disznósonkákat, szalon-
nát, kolbászt füstölni. Az édesapám mondja, eredj, Jóska, hozd be a 
létrát, és a konyha szabad kéményébe rakd fel a disznóhúsfélét. Utána 
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pedig beszedni. Máskor, eredj, Jóska, az óvó néninek hozzál egy kocsi 
tűzifát az angyalbandi állomásról. Mentem, két szép fekete lovunk 
volt, jött az óvó néni is velem. Felraktuk a fát, felültünk a kocsi 
elején volt deszkaülésre, ereszkedtünk le az Angyalbandi-völgybe, 
karomhoz kapaszkodott, persze nem szokta a kocsizást, és nagyon 
félt. Most folytatom tovább. Az aljegyző összekerült az óvónővel, és 
azután többször küldte a kisbírót hozzánk, hol ezért, hol azért. Talán 
ezért is nem bántottak a csendőrök. Májusban mentünk sorozatra, 
de most már jugoszláv katonának soroztak 5 korosztályt egyszerre. 
Az 1896., 1897., 1898., 1899. és az 1900. évi születésűeket. Akkor 
én is bemaradtam jugoszláv katonának. 161 centi alacsony voltam, 
és nem magas. Két hónap múlva, vasárnap délelőtt hazaérek a temp-
lomból, jön a kisbíró, hogy azonnal menjek a községházára, hívat az 
aljegyző. Kérdé, hogy elvinném-e őt és a főjegyző fiát, az Andort a 
kerényi búcsúra. Mondom, szívesen megteszem. Ő erre felelé, hogy 
megvan a fölmentésem a katonai szolgálattól. El is vittem őket, és 
nagyon megörültem, hogy nem kell jugoszláv katonának menni. De 
ez nem vált be 100 százalékra, de 50 százalékra igen…

Tovább halad az idő, különösebb eset nem történt velem. 1921-
et írtunk, sem a nősülést nem szorgalmaztam, csak munkával és 
csendes legénységgel voltam. De azért mégis visszatérek az 1919-
es évre, mert az írásomnak egy részét kihagytam, ami az életem 
folytatásában vagy fordulójában nagyot jelentett később. Vagyis 
1919. év pünkösdkor Julisnak visszaküldtem a jegykendőt, a Katitól 
véglegesen elbúcsúztam. Ezek után is csak figyeltem én a lányokat, 
nem azért, hogy nagyon válogatós lettem volna, hanem hogy nekem 
tetsszen, és az édesanyámnak is jó legyen. Így hát akadt egy lány, 
akit jónak gondoltam. 1919-ben, úgy szeptemberben egy vasárnap 
délután tűnt a szemembe a kocsmában. El is hívtam egy nótán 
táncolni, nem sokat beszéltem vele, de nagyon megtetszett nekem, 
de még csak 15 éves volt, én meg már 20 éves, de még volt egy nén-
je, lány meg két legény bátyja, meg ezek után sokáig nem láttam 
a kocsmában. De az idő halad, eljutottam ismét az 1920. évbe, a 
farsangon a Kati is férjhez ment, és így már az édesanyám is kissé 
megnyugodott, és amint írtam, az 1920. évben nem történt velem 
ezen részről különösebb eset.
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1921-ben az a lány, aki már két éve megtetszett, járt a kocsmába, 
de nemigen bírtam vele táncolni, a Rozával, mert aki valamilyen 
módosabb vagy gálántabb volt, elkapkodta előlem a táncban. Ahogy 
ismertem a legényeket, talán tízen is akarták, de a lánynak nem volt 
kiválasztottja egy sem. Becsületes és szép lány volt, és igaz vallásos 
család volt, öten voltak testvérek, a fiatalabb bátyjával barátkoz-
tam, de sohasem mondtam neki, hogy a húgát szeretném feleségül 
venni, meg azt láttam, hogy vannak nálam különbek, akik szeret-
nék, így hát félig-meddig lemondtam róla. És így még egy próbát 
tettem a néném kedvéért vagy kívánságáért, még egyszer elmentem 
Bajmokra leánynézőbe. A nénémnek a komájával, egy 32 év körüli 
emberrel elmentünk a táncmulatságra, én olyan helyre álltam, ahol 
jól lehetett nagyobbrészt a lányokat látni, de bizony még annyit se 
nézhettem le róluk, mint a telecskai lányokról, mégis mintha egy 
szemrevaló lett volna, mutatom a sógornak, de ő erre lekicsinylőleg 
csak annyit mondott, az egy szegény zenésznek a lánya. Ekkor úgy 
gondoltam, hogy Telecskán vannak jó földműveslányok, akik a mi 
házunkhoz valók volnának, és egyet el is kapnék belőlük, mert ha 
kicsi is vagyok, de hála Istennek, a becsületemet megőriztem, szor-
galmas földmíveslegény voltam, nem dohányoztam. Sokat voltam 
lakodalmakban akár mint vendég vagy vőfény, engem nem láttak 
részegen. Ittam bort, de annál több tiszta vizet, és azért talán nem 
volt olyan legény, aki annyit dalolt, táncolt, mulatott volna, mint én. 
De káromkodni engem nem hallott senki, és senkivel nem vesztem 
össze, mindenkivel jóban voltam. De most elég ebből ennyi.

A nyár folyamán a szüleim elhatározták, hogy a jövő évben 
felmagosítjuk a házat, a régi épületfalakat meghagyva, és hogy két 
szoba, egy konyha és egy kis konyha a folyosó végibe, és onnan bel-
jebb egy kis kamra padlásfeljáróval, és egy 5 méter hosszú és nyolc 
méter széles istálló, ezt mind új fákra, nyolcméteres gerendákra, utca 
felől magas téglavég, és hátul a két szakasz nádtetős dohánypajtát 
elválasztva téglavég, vagyis tűztől mentes vég. A tetőt pedig nagy 
cserépre cseréljük. Tehát a búza betakarítása után hozzáfogunk 
téglát hordani, az épületfát megvásároltuk Zomborban, onnan 
kocsikkal hazaszállítottuk. Ez megvolt, még a dohányszedés, a ku-
korica hazatakarítása és a szántás, búzavetés és a dohánycsomózás 
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maradt. De ismét jött egy reám vonatkozó ügy, ami az én katolikus 
keresztény magyar nemzeti érzésemet megbolygatta, amit idáig 
elkerültem. A Jóisten megmentett a katonai szolgálattól, most hí-
vatnak a községházára katonai ügyben, és megint az 1899 és 1900-as 
születésűekkel kezdték, most nem mertem várni, nehogy megint a 
csendőrök kísérjenek, mentem jelentkezni. A községházához érek, 
jönnek a legények kifelé, kérdem tőlük, mi újság, mondják, alá kell 
írni, hogy akarok vagy nem akarok szolgálni az SZHSZ Királyság 
hadseregében. Így nekem mindjárt az a gondolatom támadt, hogy 
nem akarok, és ők szintén azt írták, hogy nem akarok, éppen az előtt 
az aljegyző előtt kell végezni az aláírást, aki már nekem 16 hónapja, 
hogy mondta, hogy megvan a felmentésem a katonai szolgálattól. Így 
csak azt írhatom, hogy nem akarok szolgálni az SZHSZ Királyság 
hadseregében. De ahogy odapillantott az írásomra, mérgesen reám 
kiáltott, hogy majd adnak ők minekünk, s ezek után talán 45 éves 
korig megtették az aláírást, de talán 90 százaléka azt írta, hogy 
akarok. Minket egy vasárnap este be akartak vinni a fogdába, de 
észrevettük, és kimenekültünk a sötétbe, egyet közülünk bevittek a 
rendőrök, de reggel kiengedték, én azután nemsokára bementem a 
községházára, mondom az aljegyzőnek, hogy kijavítom az aláírást, 
mert az év vége felé haladunk, és az esküdtetést az aljegyző végzi 
(én nősülni akarok), nehogy akadályt gördítsen elébem. De ő azt 
mondja, a könyvet beküldte Zomborba, ha visszajön, majd aláírha-
tok, de nem hívott ezért soha. Igaz, a Jóistenre bíztam a sorsomat 
a nősüléssel kapcsolatban, de azért nekem kell valahogy kiindulni. 
Olvastam már sok jó könyvet, és találtam benne: Hogyha pálya-
választás előtt állsz, sokat imádkozzál, ha tengeren utazol, még 
többet imádkozzál, és ha házasságra akarsz lépni, légy akár legény, 
akár lány, akkor kell legtöbbet imádkozni. Tehát én imádkoztam, 
ha nem is sokat, de szívből, mert mielőtt lefeküdtem volna, még ha 
kocsmából jöttem is haza, imádkoztam, pedig istállóban aludtam, 
s ott nem volt sem feszület, sem Szűz Mária képe, de azért a Jóisten 
elfogadja és meghallgatja a szívből jövő, jóra való kérésünket. Még 
a betlehemi pásztorok is az istállóban imádták az Isten fiát…

Minthogy voltam már Bajmokon is lányt nézni, és itt nálunk 
is, de most már úgy láttam, hogy a két lány közt kell választanom. 
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A Roza szép piros, barna, öten vannak testvérek, anyagilag jól áll-
nak, és a legvallásosabbak közé tartozik, de nem merek neki szólni, 
megkérni vagy -kéretni sem. A Julis, akinek két évnek előtte a jegy-
kendőt visszaküldtem, szölke, kissé sárgásfehér arcú, hatan vannak 
testvérek, anyagilag úgy állnak, mint a Rozáék. Ezt is becsületes, 
jó földműveslánynak ismertem, és ekkor nem néztem a vagyont, 
sem a szépséget, mert a vagyon elfogyhat, a szépség rövid idő múlva 
eltűnik. Így lealáztam magam, és a Julist megszólítottam, és újra 
elfogadott, a múltat föl sem hoztuk, már ott álltam, hogy előhozom, 
hogy itt jön az új év, a farsang és az egybekelésnek az ideje, mert 
húsvét után nekünk erre nincs időnk, mert idejében hozzáfogunk 
az építkezéshez. Az édesanyám bizonyára tudott róla, hogy járok a 
Julishoz, de nem szólt semmit, én se neki.

Hát elérkezett a szent karácsony ünnepe, és nekem is a 22. évem 
betöltése, nem vagyok már gyerek, amit a Jóisten ád. Még Szent István 
napja estéjén elmentem a Julisékhoz, de nem sokat beszélgettünk, hív 
ki az utcára a három barátom, akikkel legjobban szoktam barátkozni, 
egy István és két Ferenc, az egyik a Rozának a bátyja. Hívnak, hogy 
menjek velük István poharára, így hát mondom a Julisnak (ez volt 
hétfő este), hogy szerdán este eljövök. És ment a négy jó barát István 
poharára. Jó éjszakát mondtam Julisnak, és mentünk. Szerdán este 
készülök a Julishoz, az édesanyám elkezdi az indokokat felhozni a 
Julis ellen. Én semmi ellenvetést nem tettem a szava ellen, hogy két 
és fél évnek előtte, mikor a Katit szerettem volna, ő nagyon ellenezte. 
A Julist jónak minősítette, de most a Julist is ellenezte, pedig ő nem 
tudott semmit az én igazi választottamról, mert még én sem hittem, 
hogy ez lesz az enyém. De az édesanyámat sem akartam szomorítani, 
mert őt is nagyon szerettem. Még ma is sokat eldalolom: „Édesanyám, 
te jó asszony, őrangyalnak rendelt Isten téged…” stb. És a jó édesanya 
a gyermekének csak jót akar. De én a Julishoz többé nem mentem. 
Szegény, az is nem tudta, hogy mi történt. De nekem megint egy gon-
dolatom támadt. Hogy honnan? Bizonyára az adta azt a gondolatot, 
aki a szíveket és elméket kormányozza. Hogy Jóska, van tenéked, akit 
igazán szeretnél, az lesz a tied, türelem rózsát terem.

Eljött az 1922-es új év, mintha semmi sem történt volna, pedig 
nagyon nagy fordulat történt az én életemben. Január 15-e körül, 

q  



e 46 w   q

amikor már úgy gondoltam, hogy a Roza tudomást szerzett, hogy 
a Julist otthagytam, két asszonyt küldtem el a Rozáékhoz csütör-
tök este, hogy kérjék meg a lányt a részemre. Az egyik az öregebb 
néném, a másik bérmakeresztanyám, első onokabátyám felesége. 
Mind a kettő értette a módját, de akárhogy beszéltek is volna, ha 
nem tudták volna, hogy ki vagyok. Én meg lefeküdtem, nem vártam 
meg az asszonyokat. Csak másnap mondja a néném, hogy nagyon 
szívesen és örömmel fogadták őket. A szülei és testvérei is beleegye-
zésüket mutatták, csak a lányról nem sok biztatót hoztak, csak hogy 
menjek el szombat este, majd nekem megmondja. Szombat este me-
gyek, benyitom a kaput, szólok, jön is a leány az utcára, én gyorsan 
kérdeztem, hogy mit gondolt, ő meg gondolkozás nélkül gyorsan 
rávágta, hogy ő nem akar még férjhez menni, mert még ez sincs 
meg az sincs neki. Én meg őszintén mondtam, mert én nem tudtam 
sem hízelegni, sem hazudozni, hogy én most már nem fogok várni, 
várakozni, most van erre időm, a farsangon; de húsvét után nem 
lesz, mert építeni akarunk, meg nekem elég volt a legénykedésből. 
Megértette, de nemet mondott. Ezzel neki is csak mondtam, amit a 
Katinak két és fél évnek előtte, mikor elbúcsúztam tőle, hogy: adjon 
az Isten szebbet, jobbat nálamnál, nekem pedig csak olyat, mint te 
voltál. Ezzel jó éjszakát mondtam, és eljöttem. Mindjárt nem jöttem 
haza, átmentem a másik utcára a kocsmába, kértem egy pohár bort, 
lassan fogyasztottam, mert az sem akart lemenni, de a fejemből sem 
akart kimenni, hogy most mi lesz. Elkeseredni azért nem szabad. 
Hazajöttem, másnap vasárnap, kérdezik a szüleim és a néném, hogy 
mi van. Nyugodtan elmondtam mindent.

1980. január 23. Vasárnap van, este elmegyek a kocsmába. A Ro-
zá nak a bátyja jött hozzám, a Ferenc, és kérdé csendesen, hogy mit 
mondott a Roza. Én szépen elmondtam négyszemközt mindent, 
amit én, és amit a Roza mondott. Ő erre olyan sajnálkozóformán 
mondja, hogy dehogynem megy. Kedves olvasó, lehet, hogy te is azt 
gondolod, hogy úgy lett a leány hozzám kényszerítve, mert ő nem 
akart. De a leány sem gondolta föl, hogy ő is már 18. éviben jár, 
és ha olyan sokan akarják is, csak egyet választhat. És lehet nálam 
szebb is, derékebb is, gazdagabb is, de olyan jó, mint én, talán nem. 
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És a bátyjával már két éve barátkozom, és biztosan figyelt engem, és 
mindenkit nagyon jól ismert, akik a Rozát akarják. És ezzel le lett 
tárgyalva az egész család előtt, hogy jöjjön hozzám. Tehát én már sok 
mindenen átestem ezen házassági ügyben, ismét a Jóistenre bíztam 
a sorsomat. Mondom a Ferencnek, hogy csütörtök este elmegyünk 
az édesanyámmal, és meg kell neki mondani, hogy hozzám jön-e, 
vagy nem. Itt még egy kis megjegyzést teszek. Mivel igaz őszintén 
szerettem a lányt, nem restelltem, már egyszer kikosarazott, még 
egyszer próbát teszek. Ha nem sikerül, akkor lemondok róla, de 
akkor nekem sem lett volna ilyen szerencsém, de a lánynak sem, 
mert minket a Jóisten egymásnak teremtett.

El is mentünk az édesanyámmal. És megtörtént az eljegyzés, 
ez történt 1922. év január 26-án, Pál fordulása után való nap, 
csütörtökön. 28-án, szombaton feliratkoztunk a községházánál és 
a plébániahivatalban. És így a Jóisten segítségével elkaptam azt, 
akit megérdemeltem, és ő is, akit megérdemelt. Megjegyzés 58 évi 
házasságunk után: mi talán nem is olyan nagy szerelmi készülettel 
kerültünk össze, mint sokan mások, akik 2 évig nyalják-falják egy-
mást, és amikor összekerülnek, két vagy három év, és széjjelválnak. 
Mi pedig Isten akaratából, és holtomig vagy holtodig, ahogy a szent 
házasságnál szokták mondani.

Folytatom. Az esküvőt megtartottuk 1922. február 20-án, hét-
főn. Nagyon szép idő volt, előtte való hetekben nagyon sok hó volt, 
csak szánkón jártunk. 19-én, vasárnap délután megenyhült az idő, 
éjjel elborult, és reggel kitisztult az ég alja, és egész napon át olyan 
melegen sütött a nap, ami ritka eset, mintha talán a mi életünk so-
rát jelezte volna, nagyon sok hó elolvadt e napon. Két nap tartott a 
lakodalom. Az esküvőnapon volt egy híres trombitás zenészbanda. 
Másnap hajnalban két vendégember megharagudott a zenészekre, és 
a vendégek elbocsátották őket. Énnekem mit volt mit tenni, sajnál-
tam az esetet, kifizettem őket, amire egyeztünk, és elmentek. Utána 
a lakodalmasnép úgy forr, neki voltak melegedve, de nincs zene! És 
az édesapámtól kiértették, hogy kállátó is lesz, mert bor is van és 
hús is van, mert egy 400 kilós saját nevelésű bikát vágtunk. És most, 
Jóska, eredj, zenészt keress, mert még nincs vége a lakodalomnak, 
volt ekkor nálunk több zenészbanda is, de négy helyen is volt akkor 
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lakodalom. Elmentem egy harmonikáshoz, de nincs otthon. Úgy 
szégyelltem, hogy így jártam, el is voltam fáradva, mert vasárnap 
este bál volt, búcsúzás a legénységemtől, ami már 5 éve tart. Hétfőn 
talpon egész nap, egész éjjel, már az istállóban húzódtam, meg ott 
volt egy ágy, de megkerestek. Úgy volt, mint a kánai menyegzőn, 
hogy nincs boruk. Itt meg, hogy nincs zenész. De mégis egyszer 
csak felhangzik a trombita hangja. A szomszédunknak eszébe ju-
tott, hogy ő majd segít a bajon. Vagyis volt egy új trombitásbanda, 
a szomszédnak az öccse volt a karmester, aki tanította a bandát. A 
vendégeknek mindjárt olyan kedvük támadt, majd az egész községet 
bejárták. Betelt az egész ház, és kitartottak egész estig, és úgy mond-
ták az utóbbi zenészek, hogy többet kerestek, mint az elsők, és még 
maradt hús is meg bor is. És ha most, 81 éves koromból visszagon-
dolok az életem éveire, napjaira, ez a szent házassági nap volt egész 
életem legszerencsésebb napja. De most már munkához kell látni, 
még a határban nem lehet dolgozni, hozzáfogtunk a földhordáshoz. 
A kertünk vége felé magasabb volt a föld, mint itt, elöl, és kocsival 
sok földet hordtunk. Az öreg falak megmaradtak, úgy verettünk 
rá földet, olyan 120 centi körül, el is készült 1922-ben úgy, ahogy 
abban az időben az ilyen kevesebb földűek építettek.

Az 1923. évben január 9-én be kellett rukkolni a jugoszláv had-
seregbe. A mi korosztályunk volt az első, akik magyarok voltunk, 
és jugoszláv katonának kellett mennünk. Idáig a szülőfalumtól nem 
voltam messze, de mostan elvittek bennünket Prizrenbe. Akkor 
még nem volt arra vasút. Két nap mentünk vonaton, Zomborból 
fel Szabadkának, Topolya, Verbász, Újvidék, Belgrád, Niš, Szkop-
je, onnat vissza nyugatnak Uroševacig, és onnan 60 km gyalog 
Prizrenig. Ezt 2 nap tettük meg. A kufferokat lovas kocsik vitték. 
15-én felöltöztünk szerb katonaruhába. A mi korosztályunk mind 
ott volt, 23-an. 30. gyalogezred I. bataillon. 12-en az első században, 
11-en a harmadik században voltunk. Jól bántak velünk, háromne-
gyed része volt a magyaroknál katona, gyorsan ment a kiképzés, és 
már február 22-én mentünk Đakovicára, gyalog 40 km, 1 nap. Ott 
széjjelosztottak bennünket. Harmadik bataillon 9., 10., 11. és 12. 
század. A telecskaiak közül egyedül én jutottam a 12-es századba. 3 
nap voltunk Đakovicán, és február 26-án indultunk ki az albán ha-
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tárra, csak a mi századunk. Nekem nagyon veszélyesnek tűnt, mikor 
kiosztották mindenkinek a 150 éles golyót. Úgy képzeltük, mintha 
a harctérre mennénk, mert az albánok akkor is elég vadak voltak a 
jugoszlávokkal szemben. Reggel elindultunk, az eső esik, és 25 km-t 
meneteltünk egy nap. A köpeny, a pokróc sok vizet beszedett, nehéz 
a francia puska. De hála Istennek szerencsésen odaértünk Drenovac 
községbe. No de ott kipihentük magunkat, nem volt veszélyes hely. 
Április 4-én vissza Đakovicára, egy éjszakát ott töltöttünk, és reggel 
újra ki a határra, más irányba, Deva községbe. Három hónap alatt 
ez a negyedik hely, de mindég jobb-jobb. Oda tisztek nem jöttek, 
az élelem elég gyenge volt, de nem is dolgoztunk. 10-en voltunk, 5 
magyar, 3 német és 2 szerb. Járőrbe is önként mentünk, hogy job-
ban megéhezzünk. Csak itthon történt nagy szerencsétlenség, ami 
megnehezítette a sorsomat, mert örömet vártam, és szomorúság és 
bánat ért. A feleségem szült egy egészséges, erős fiúgyermeket. Egy 
öreg bábaasszony volt, orvost nem hívtak, és mire nagy nehezen 
megszülte, a gyerek megfulladt. Ez történt 1923. április hónap 8. 
napján. De a földi sorsunk ilyen, az örömet szomorúság váltja fel, 
a szomorúságot pedig az öröm váltja fel, hogy el ne keseredjünk. 
Đakovicáról jönnek az újságok, hogy egyik-másik otthonról meg-
kapta a bizonyítványt, hogy ennyit és ennyit töltött a magyaroknál. 
Mert aki 18 hónaposnak van bemaradva, akár 12 hónaposnak, de 
akik 12 hónapon felül töltöttek a magyaroknál, itt csak 5 hónapot 
kell tölteni, és két hónap múlva szabadul. De én ehhez nem bízhatok, 
12 hónaposnak voltam bemaradva, de nem voltam magyar katona. 
Elérkezett a június 8-a, jön ki hozzánk a váltás. Deván tízen voltunk, 
ebből hárman nem jöhettünk haza. Volt ott kint nálunk 3 ásó és 3 
krampács, nehezek. Azt mondja az ottani parancsnokunk, egy 18 
hónapot leszolgált öreg szerb katona, hogy neki kell a legközelebbi 
parancsnokságnál a szerszámokat átadni. De nekik elég nehéz a 
felszerelésüket vinni, mi ketten vigyük be a szerszámokat. Úgy 7 km 
volt az a hely, ahol a szerszámokat átadtuk. Mi ketten elmentünk az 
istállóhoz beszélgetni, mert a kapitánynak a lovásza is olyan, mint 
mi, hogy nem mehet haza. A többiek ott maradtak az iroda előtt. 
Egyszer csak a nevemet kiabálják. Odamegyek, a narednik nem szól 
semmit, visszamegyek az istállóhoz, de megint hívnak. Odamegyek 
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ismét. Az őrmester kicsit tudott magyarul, kérdé tőlem, hol van a 
felszerelésem. Mondom, kint van Deván. Azt mondja, hogy azonnal 
menjek érte, én is megyek haza. Azt hittem, hogy valami tévedés, 
nehogy hazajöjjek tévedésből, és még egyszer vissza kelljen oda men-
ni. Mondom az őrmesternek, hogy nem voltam magyar katona. A 
többiek keményen rám szóltak, hogy ne beszéljek, csak menjek. Így 
elkezdtem szaladni, puska a vállamon, de szaladok, talán többet, 
mint amit lépkedek, 7 km-t. Gyorsan pakolok, segítenek a többiek 
is, mintha velem örülnének. Elég nehéz volt a hátizsák, benne 150 
éles, nehéz francia puska, hosszú szurony az oldalamon, többször 
a lábam közé akadt, ahogy kocogtam, de nem volt nehéz, az öröm 
segített. Amikor odaértem, már a többiek talán Đakovicára értek. 
Mondja az őrmester, hogy csak menjek utánuk. Ez megint olyan 
6 km ettől a helytől. Mikor a kaszárnyához értem, este volt, a 12. 
század szobájában egy üres ágy mellé lepakoltam, és lefeküdtem. 
Jól aludtam. Reggel megkaptuk a kufferokat a raktárból, kivettük 
a civil ruhát, felöltöztünk. A katonaruhát a kufferokra raktuk, de 
mondták, csak délután fogják átvenni. Azt mondják nekem a kerényi 
német fiúk, hogy menjünk be a városba, mert mink mindég csak 
a határon voltunk. Nem sokat időztünk a városban, mert jönnek 
katonák a kaszárnyából, és mondják, hogy nem megyünk haza, 
parancs jött, hogy újra fel kell ölteni a katonaruhát. Felöltöztünk 
újra katonának, és még azon éjjel a kaszárnyában aludtunk. Reggel 
a századparancsnok hívat az irodába, mondja, hogy újra menjünk ki 
Devára, a helyünkre. És kimentünk, valami mozgolódás volt Bulgá-
riában. Akik nem a határon voltak, egy nappal hamarabb elindultak 
hazafelé. Prizrent nem érintve 85 km volt a vasútállomás, és onnan 
visszafordították őket. Gyalog két nap 85 km hazafelé, és 85 km 
vissza. Voltak velünk Eszék környékéről néhány községből, akik 
6 nappal hamarabb berukkoltak, mint mink, 6 nappal hamarabb 
elengedték őket, és mikor hazaértek, nekik is vissza kellett menni.

1980. január 24. Amikor kiértünk vissza a helyünkre, rögtön meg-
írtam a feleségemnek s szüleimnek, hogy majdnem kínálkozott 
alkalom a hazamenetelre. És azon gondolkodtam, hogy honnan 
indult ki a szerencse, ami egy hónap múlva be is következett, hogy 
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hazajöttem. 1923. január 9-én mentem el itthonról, és 1923. július 
9-én érkeztem haza. Tehát a hazajövetelem is azt bizonyítja, hogy 
először a Jóistennek köszönhetem, másodszor a boldogságos Szűz 
Máriának, a magyarok nagyasszonyának és harmadszor a jó édes-
anyámnak, akit harmadiknak tisztelek és szeretek, hogy szigorúan 
nevelt. Csak nekem közre kellett működnöm, mivel gyerekkoromtól 
kezdve ezen katonakoromig nagyon rászolgáltam ezen szerencsére. 
Mert engedelmességemmel és másokon való segítségemmel nagyon 
sokkal jót tettem, nem néztem, hogy nekem nem fizettek, de fizetett 
és fizet az Isten, mert örömmel tettem, amit tettem. Igaz, be kellett 
rukkolnom, az aljegyző akkor nem segíthetett, mert átképzésre el 
kellett mennem, de amikor elmentem, mindent megpróbált.

De az édesapám is próbálkozott, volt katonai orvosok előtt, 
megvizsgálták, 62 éves volt, azt mondták neki, a gazdaságot bírja 
vezetni. Próbálta ügyvéd által, az azt mondta, hogy május 1-jére 
hazajövök, és akkor ennyit és ennyit kell fizetni, de sem május el-
sejére, sem június elsejére nem jöttem haza, de július 9-ére, amikor 
a többiek is szabadultak, akik voltak már magyar katonák. Tehát 
amikor hazajöttem, jelentkeztem a katonai referensnél, nagyon meg-
örült, de kérni vagy követelni sem ő, sem az ügyvéd nem követelt. 
Az aljegyző csinálhatta, de mivelünk nem tudatta, sem senkivel. 
De a szüleim is megérdemelték, mert két fiuk és egy vejük a háború 
áldozata lett. Meg itthon énrám is nagy szükség volt. A szüleim 
60 éven felül voltak, és a feleségem is, a szerencsétlen, szülés után 
évig és évekig nagyon gyenge volt. Csak én, hála Istennek, bírtam 
a munkát. A katonaságnál kipihentem magam, különösen 4 hóna-
pot az albán határon nem dolgoztunk, urasan éltünk. Átvettem 
a földmívesmunkát, szeretett szakmámat, mert ez is szakma, aki 
szereti a szép munkát. Az 1923-as évet lezárom, és az 1924-es évben 
sem történt semmi különös.

1925-ben a feleségem is kissé erősödött, és lassan kapálgattunk, 
és dohánnyal is foglalkoztunk, termeltünk, és keveset arattunk is. 
A többit egy részes lekaszálta, csak amikor már a búza keresztbe 
volt, jött egy nagy vihar, szél és sűrű jég, hogy 4 hold búzából nem 
maradt egy ép kereszt. A szél görgette szárazon, s nagyon megpas-
kolta a jég, hogy voltak olyan kévék, csak a szalma volt, de búza nem 
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volt benne. Mellettünk a szomszédnak is búzája 4 hold, de a keleti 
oldalon, és a vihar nyugatról jött jéggel, a mienket a partról levitte 
a szomszédéra a völgyben szétszórva, és utána jött nagy eső, mind 
vizes volt. Szárítgattuk napokig, mert nem lehetett keresztbe rakni, 
mert közbe-közbe megázott. Mikor annyira megszáradt, hogy össze 
lehetett rakni keresztbe, sok a kötélből kiszórva, és a köteleken kívül 
még 72 kévét és kötelet sem találtunk meg, és nagyon sok szem a 
földön feküdt, pedig nagyon kellett volna az ára, mert vettünk egy 
hold földet, és akkor egy hold föld árára 100 q búza ára kellett. De 
ez így volt, így van, és így lesz, a Jóisten fizet is, áld is, de ostoroz is, 
hogy alázzuk meg magunkat.

Az 1926-os esztendőben búzából, kukoricából, dohányból is elég 
áldásos termésünk volt, csak az év vége felé megint szerencsétlenség 
ért bennünket. December hatodikán a feleségem szült egy kislányt, 
és karácsony böjtjén beteg lett, és karácsony napján meghalt. Tehát 
a Jóisten megadhatja, de el is veheti.

Az 1927-es évet kezdjük. Megint vettünk 2 hold földet, és a fele-
ségem is kapott 3 holdat, így a föld szaporodik, de a családhoz nincs 
szerencsénk. Ekkor a nénéim is kaptak 2-2 holdat a szüleinktől.

Az 1928-as évben különösen búzából bő termésünk volt. Au-
gusztus 30-án született ismét egy fiunk, Mihály, és ezt fel bírtuk 
nevelni. Ezek után megint vettünk egy hold földet, és a feleségem 
megint kapott 4 holdat. A szülei vették neki.

Az 1929-es év most már, hála Istennek, a munkánk után adott 
áldást is. mivel a föld szaporodott, a szüleim is idősödtek, besze-
gődött hozzánk egy idősebb ember a feleségével, és volt nekik 3 
családjuk. Egy lányuk férjnél volt már, meg egy fiú, az 19 éves volt, 
meg egy 16 éves lányuk. Az aratást és a kukoricaszedést résziből 
végezték, akkor a saját kosztjukon éltek, de máskor, kapálás vagy 
bármi más munka a határban vagy itthon, az napszámban, és amit 
bárhol fizettek, mi is annyit fizettünk. De amikor nálunk vagy a 
határban nekünk dolgoztak, ide nekik nem kellett sem kenyeret, 
sem főttet hozni. Akkor ettek, amikor mi, abból és azt, amit mi. 
Nagyon becsületes család volt, és szorgalmas, és ezek után nem kel-
lett semmit ellenőrizni. Hogyha nem voltam ott velük, még jobban 
és gyorsabban végezték a munkát. Nagyon szerettük őket, de ők is 
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minket. Csak a fiuk nagyon háládatlan volt a szüleivel szemben. 
A lány is férjhez ment, mind a két lányuk férjnél volt már, és azok 
nagyon jók voltak. A fiuk megnősült, de nem soká voltak náluk, ha 
elfogyott, amit elvittek, visszamentek, nem győzték őket segíteni. 
Külön házat is építettek nekik a szüleik, mert nálunk sokat is dol-
goztak, de szépen is kerestek. Az embertől nagyon sokat tanultam, 
mindenhez értett, én jobban csak a lovakkal dolgoztam, mindég 
voltak borjúk, fejőstehenek, meg nagyon szerettem a csikónevelést, 
a szép fekete lovakat. Mindég fiatal lovakat hajtottam.

Az 1930. évben vagyunk. Április 26-án megint született egy fi unk, 
ez a János nevet kapta. Még az édesanyám nagyon sokat segített a 
főzésnél és a dohánymunkában, az édesapám meg, mikor kedve volt, 
különösen addig, míg az állandó munkásom nem volt. A feleségemet 
betanítottam kocsit rakni, kevés gabonát, kukoricaszárat, nem volt 
erős asszony, de a kocsit olyan szépen megrakta, én meg feldobáltam 
neki, meg lentről irányítottam. Igazi földmíves- és házias asszony 
volt. Mikor hazaértünk a teherrel, az édesapám hozta a létrát, és ő 
felment, lehányta, akár gabonakévéket, akár szárat; a feleségemet 
küldte le a kocsiról. Az édesapám elég erős volt, és mikor kedve volt, 
sokat segített. Az 1929-es évben az Elek bácsi (ez volt a munkásom 
neve) megszerette nálunk a keresetet és a munkabeosztást, egy hold 
dohány munkáját vállalta harmadából. Mi meg fél holdat, de külön 
munkálta mindenki a magáét. Csak amikor kocsival is kellett, akkor 
közösen ment, például palántaültetéskor, ha vizet kellett hordani, és 
mentem magam vízért, ők meg addig csinálták a többi munkát, a sorok 
egyenes vezetését, lyukakat verni kapa fokával, amikor megjön a víz, 
lehet öntözni, és a belocsolt lyukakat beültetni dohánypalántával. 
És a leszedett dohányt felrakni és lerakni, és szépen ment a munka. 
1931 elején vettünk két hold földet, mivel jól sikerült az 1930. évi 
dohánytermés. A búzatermés is ezen évben, hála Istennek, kitűnő 
volt, abban az időben 8 holdról csépeltünk 120 métermázsát.

1980. január 25., Szent Pál napja. De Isten bő áldását felváltotta az 
Isten ostora, mert ne gondold, kedves olvasó, hogy a Jóisten csak 
akkor szeret bennünket, amikor áldásával halmoz el, akkor is szeret, 
ha ostoroz. Tehát ha leírtam a földi szerencséket, leírhatom a szeren-
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csétlenségeket is. 1931 úrnapján történt. Az édesanyám beteg volt, 
bent feküdt a szobában. Én és az édesapám elmentünk a templomba, 
a feleségem otthon maradt főzni, a Jánoskát belefektette a bölcsőbe, 
a szobában aludt, de a Mihály öregebb volt, közel a három évhez, és 
ez már szaladt mindenbe. A feleségem beállította a folyosón a János-
ka állójába, hogy nyugodtan dolgozhasson. A kis konyha a folyosó 
végiben volt, olyan nyolc négyzetmétert tett ki. Asztal nem volt 
benne, a feleségem fánkot sütött, midőn ezzel kész volt, a kasztrót 
letette a földre, a fal mellé, egy kevés zsír maradt benne. Az édesapám 
a templomból eljött a körmenettel a harmadik oltársátorig, ez egy 
sarokház előtt volt, emellett volt az édesapám testvérhúgának a háza, 
ő átment oda megnézni. Ez az asszony már 20 éve világtalan, sütött 
guráblit, és adott néhány darabot az édesapámnak, hogy hozza el 
a kisgyerekeknek, meg hogy mutassa meg a feleségemnek, hogy ő 
milyent tud sütni, pedig nem lát. Fogta magát az édesapám, nem 
jött utánunk, rövidebb úton jött haza. A kisfiú, ahogy meglátta az 
öregapját, sírva könyörgött, hogy vegye ki az állóból. Az édesapám 
kivette, azzal megy be a konyhába, mutatja a feleségemnek, hogy mit 
hozott, a kisfiú meg furakodott be utána, ez előtt néhány perccel tette 
le a feleségem a kasztrót. A kisfiú kissé meghátrált, a lába megakadt, 
beleült a meleg kasztróba, csak egy kis ing volt rajta, felfreccsent az a 
kis zsír, meg a kasztró is meleg volt, megégette a kis farát. Felkapták, 
de a baj megtörtént. És mikor a templomból megjöttem, az alsó kapun 
hallom a borzasztó gyereksírást. A folyosó utcai végén fekszik, egy 
ágyon fekszik, körülötte a feleségem és a szüleim, mondják, hogy 
mi történt, én mindjárt megyek az orvoshoz jelenteni. Ő eljött, 
táblaolajat ajánlott, hogy azzal kenegessük. Meg a népek ajánltak 
ezt, amazt, de a szenvedés, amit az a kisgyerek szenvedett, amikor 
a feleségem kenegette, de a feleségem is meg mi is, akik ezt láttuk 
vagy hallottuk, ezt át kellett élnünk. Meg a népeknek az ítélkezése! 
Nem tehettem semmit, csak imádkozzál és dolgozzál. Négy hónap 
után kezdett járni, de a fájdalomtól is visszafejlődött, ezenfelül még 
ebben az évben egy ötéves szép és jó fekete lovam elpusztult, de ez 
nem fájt úgy, vettem helyette másikat.

1932-es év, ez is halad a másik után. A fiatalabb fiú erős fejlődé-
sű, Isten után a családomban volt az örömem, de különösen a két 
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gyerekben, a Mihály is lassan elevenedett. Nagyba fogtunk, ami 
talán vesztünket okozta. Mi magunk ültettünk 24 sor dohányt. 
Az Elek bácsiék meg 30 sort, ebből 12 sor az övéké, nekünk ezért 
elmunkálnak 18 sort, de a kocsival, lovakkal én dolgozok min-
dent, így a mi részünk 42 sor összesen, ez éppen kettő katasztrális 
hold. Mivel jóindulatú volt mind. Igaz, a 12 sorról őhozzájuk lett 
hordva, és ők ezt otthon is szárítják, minden munkáját otthon is 
végezik, erre nekik külön dohánytermelési engedélyük van. De azért 
nálunk a pajtát és a padlást kicsinek láttuk előre, így egy szakasz 
magas szárítópajtát építettünk, ami a pénzünket felemésztette. 
Készen a pajta. Jön egy szomszédasszony, akinek egy hold földje 
eladó, és mellette egyik felől 3 hold földünk van, amit már mi 
vettünk, a másik felől 4 hold, ezt a feleségemnek a szülei vették, 
de nekem akarná eladni, de mi is nagyon szeretnénk, 8 hold lenne 
egy tagban, egy dűlőre a falu szélétől, jó föld. Mondom neki, nincs 
pénzünk, abban az időben 90 dinár volt egy q búza, és 9000 dinárt 
akart érte, azt mondja, csak 3000 dinárt kell most fizetni. Azért, 
mert a második férjétől, akivel már hosszabb idő óta éltek, most 
széjjelváltak, és az ember részére 2000 dinárt kellett fizetni, 1000 
dinár pedig neki kell, a 6000 dinár után kamatot fizessek (de ez 
sem magas). Nem volt családja, 70 év körüli volt az asszony, félek 
nekivágni, még kamatos pénzzel nem vásároltam. Az asszony az 
édesanyámnak leánykori barátnője volt, mikor idetelepültek Gyula-
falvára. Az édesanyám mondja, Veca, megvettük a földet. Így meg-
örültem, mert sokszor tapasztaltam gyerekkoromtól kezdve idáig, 
amit az édesanyám indítványozott, az mindég jó lett, ha nehezen 
is. Nagyon szeretett velem menni legénykoromban vásárra venni 
gazdasági szerszámokat, amit vásárban árultak, zsákokat, ponyvát, 
istrángokat, nagy kötelet, lovakra szerszámot, ruházatot, lábbelit, 
subát, fiatalemberkoromban új kocsinak való farészeket. És úgy ki 
tudta választani mindég a jobbat, tökéletesebbet, igaz, drágább is 
volt, de viselve később olcsóbbnak bizonyult. Még abban az időben 
nem az eladó szabta meg az árat, hanem a vevő. Olyan szépen tudott 
alkudozni, de tisztán fizetni, írni-olvasni nem tudott, de számol-
ni, azt igen. De én tudtam, és tudok még most is, írni-olvasni, de 
számolni is, 80 éves koromban is.
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Folytatom tovább! A sok dohányt hazatakarítottuk, még a ku-
koricaszedés, szántás, búzavetés, kukoricaszár-hazahordás maradt. 
Október utolja felé elkezdjük a dohánycsomózást, mert karácsony 
előtt be kell szállítani, mert mindég ábécé szerint szokták a szállítást 
kezdeni. Elek bácsiék az övékét este és hajnalban otthon végezik, a 
mi részünket nappal nálunk. Mi pedig a sajátunkat külön csináljuk, 
nagy hosszú csomózóasztalok a szobában. A földön sok csomó erre-
arra, az Elek bácsiék csomózása külön, a miénk megint külön. Az 
édesapám hordta be a zsinóros dohányt, vagyis a felfűzött leveles 
dohányt, segített a zsinórról lehúzni, és a csomókat összerakni, 
mert ő nem szeretett az asztalnál üldögélni. De a kisgyerekeket 
nagyon szerette, azok meg őtet. Szóval elég jól haladtunk mi is és 
Elek bácsiék is, ment a munka korán, későn, az édesanyám, én és a 
feleségem. Csak az édesanyám Szent András estéjén az asztalnál hir-
telen rosszul lett, és vért hányt, ágyba esett. Reggel hívtuk a papot, 
az orvost, az sárgaságot állapított meg rajta, többé nem dolgozott, 
olyan csendes, nyugodt beteg volt, azután már nem haladtunk úgy, 
igaz, hogy egy rokon ember is járt hozzánk segíteni, hogy majd az 
ő dohányát is elviszem Kerényre a szállításkor. És máskülönben 
mintha a két kisgyerek is meg mi is vesztünket éreztük volna, a 
két ember is, Elek bácsi is meg Pali bácsi is mindég a gyerekekben 
örvendeztek, meg mi is. Mihály négyéves elmúlt, a János meg kettő 
és fél éves, de erősebb és fejlettebb volt, mint Mihály, nagyon jól állt 
neki a beszéd, és engedelmes, és szépen tudtak imádkozni (mert az 
édesanyjuk nem a káromkodásra tanította őket, hanem imádkozásra, 
hogy Istent imádják, és hogy szüleiket tiszteljék, és felebarátjainkat 
szeressék). A dohánycsomózást úgy december 10-e körül elvégeztük. 
Az Elek bácsi dohányát elszállítottuk, 14-én délelőtt hazajövet a 
mienket batuztuk össze olyan 30-35 kg-os batukba, de nekünk 18 
métermázsát kell szállítani 17-én. 15-én meg a Pali bácsiét kellett 
szállítanom, de már 13-án a feleségem is beteg lett, olyan nagyon 
megfázásféle. Ő a konyhában feküdt ágyban, az édesanyám meg a 
szobában. A nénémék itt laktak a szomszédban, volt egy 18 éves 
lánya, ők is oda voltak csomózónak a faluban. Mivel a dohánycso-
mózások sokáig tartanak, csak annyi ruhát mosnak, ami nagyon kell. 
Hát elhatározták, hogy majd nálunk, a szobában kimossák a néném 
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a lányával az övékét is és a mienket is. 15-én én elvittem a Pali bácsi 
dohányát Kerényre. A nénémék jól befűtötték a banyakemencét, 
beraktak 5-6 fazék vizet a kemencébe, összeszedték nálunk is és 
náluk is a fontosabb testi ruhát, és mostak. A kemencéből hordták 
be a vizet a fazekakkal. Én hazaértem úgy 11 órakor Kerényről, a 
lovakat bekötöttem az istállóba, adtam nekik enni. Utána megyek 
a kamrába a dohányt batyuzni. Egyszer csak ijedve hívnak be a 
szobába, a fiatalabb fiú beleült a fazék meleg vízbe, amit néhány 
perccel azelőtt hoztak be a kemencéből. Még csak két fazékkal volt 
a kemencében, az egyiket felöntötték a teknőbe, a másikat letették 
a földre, mivel siettek, hogy hamarább készen legyenek, mert már 
dél van. Az édesapám a krumplit pucolja, hogy hamarabb bírjanak 
főzni a nénémék, egy edénybe vizet öntöttek, hogy az édesapám abba 
dobálja a megpucolt krumplit, és a két kisgyerek örvendezett, amikor 
az édesapám beledobta a megpucolt krumplit a vízbe, és mondták az 
édesapámnak, hogy őtet csapja össze a víz, a másik meg, hogy őtet. 
Az öregapjuk is nagyon örült nekik, és ő sem vette figyelembe, hogy 
a meleg víz ott van letéve. És a gyerekek szaladoztak, a nénémnek 
kellett volna vigyázni, a teknő alá is tehette volna a vizet. Jánoska 
háttal volt a víz felé, megakadt a lába, beleült a meleg vízbe a kis 
ruhájával, mindjárt megforrázta a farát, és felhólyagosodott.

1980. január 26. Tehát, kedves olvasó, gondolkozzál kicsit ezen a 
jeleneten, hogy mit csináltál volna, ha az én helyemben lettél volna. 
Avagy gondolod, hogy nekem mit kellett volna cselekedni? Jajgatnom 
fülsiketítő hangon? Vagy a nénémet a lányával kizavarni a szobából, 
vagy az édesapámat okolni, hogy ő is nem vigyázott? Gondolod, hogy 
ez használt volna nekem? Egyáltalán nem, mert ha felindultságomban 
bármi hasonlót cselekedtem volna, az idegeimre hatott volna, talán a 
szívem hasadt volna meg fájdalmában. Az Úr Jézus 33 éves korában 
14 stáción, állomáson haladt át. Háromszor roskadt össze a kereszt 
terhe alatt. Isten fia volt, mégis szenvedni kellett neki. Én meg csak 
Ádám és Éva bűnös fia vagyok. Ő szelíd volt és hallgatott, és bűne-
inkért meghalt. Én sem tehettem mást, csak hallgattam, én is azon 
a napon születtem, csak 1899 évvel később, és én is 33 éves voltam, 
és lehet, hogy ezen fájdalmas esetek, amik akkor velem történtek 

q  



e 58 w   q

csak az első vagy a második vagy a harmadik stációk voltak. Hogy 
azóta 80 éves koromig hány stáción haladtam át, és hányon kell még 
áthaladnom életem végéig, csak a Jóisten tudja.

Folytatom tovább! Én azonnal mentem az orvoshoz jelenteni. 
Mindjárt rám mordult, hogy nem tudunk vigyázni, és ennek is 
táblaolajat ajánlott, de nem jött megnézni. A nénémék a munkájuk 
végeztével elmentek haza. Az édesanyám és a feleségem még bete-
gebbek lettek a szerencsétlenség után. A két kisgyerekkel én marad-
tam, a Mihályt a kuckóba fektettem, a kis Jánoskát meg a bölcsőbe, 
de nagyon nyughatatlan volt, mintha nem is annyira a fájdalom 
gyötörte volna. Hol az ágyamra, hol a bölcsőbe. Nem sírt, hanem 
mindég csak könyörgött, mondván, adjon vizet, édesapám, vizet 
adjon, édesapám. De hiába adtam, utána ismételgette a könyörgést, 
utóbb egy kis bort is öntöttem a vízbe, hogy kissé savanykás legyen, 
egy ágyon az édesapám feküdt, a másikon a nagybeteg édesanyám, 
a harmadik az enyém lett volna, de én nem fekhettem le. Éjfél után 
két óra tájban az ágyamon feküdt, nyugodtabbnak mutatkozott, 
belefektettem a bölcsőbe, mintha el akarna aludni, lecsavartam 
a petróleumlámpát, lefeküdtem az ágyamra, úgy öt óra tájban 
felkeltem, és azt gondoltam, hogy alszik. Kimentem az istállóba, 
nem jöttem be rögtön, úgy hat óra tájban bemegyek a szobába, azt 
mondja az édesanyám, nézzem már a kisgyereket, olyan csendben 
van. Odahajolok, már meg volt halva. Olyan fájdalom ért, hogy 
majd elestem, de egy hang a bensőmben mintha azt súgta volna, 
hogy tartsd magad keményen, mert nem vagy egyedül, és még sok 
csapás ér, és el kell viselned. Tehát egyedül nekem kellett intéznem 
mindent. 8 óra, megyek az orvoshoz jelenteni. Azt mondja, ezt rög-
tön kell jelenteni a községházánál, az orvos jön velem, az irodába 
érünk, jelentem az anyakönyvvezetőnél, az kérdi a haláleset okát, 
de ott van az orvos is, de ott van egy zombori tisztviselő is, ezek 
mind hallják. Úgy elmondtam, ahogy történt, összenéznek, az orvos 
mondja, hogy ezt kötelessége jelenteni az illetékes komissziónak, ez 
volt 16-án reggel, és mondják, hogy 17-én fognak kijönni. Nekünk 
meg 17-én kell a dohányt szállítani, 18 mázsát, le lehetne róla mon-
dani, de lehet, hogy akkor egy hónap múlva kerülünk sorra, és már 
nagyobb része be van batuzva. Tehát így mindjárt intézkedtem, 
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és hogy a dohány is el lesz szállítva, nekem nem muszáj ott lenni, 
itthon meg én mindent elintézek. Mert nekem a Jóisten adott olyan 
jó gondolkozási tehetséget, bármilyen akadályok gördültek elébem, 
nem keseredtem el, de nem is okoltam senkit, hanem cselekedtem, 
és nem sopánkodtam. A kölcsönkocsikat megrendeltem, ötöt, meg 
egy a mienk, vannak nekem embereim, mert ha valakin kell segíteni, 
akkor én is ember vagyok. 17-én kijött a komisszió, a két községi 
kocsis kihozta őket, nem tudom, 4 vagy 5 ember volt, egy asszonyt 
kértek melléjük. Volt egy jó, tanult asszony a szomszédunkban, az 
volt velük bent a szobában, meg a nagybeteg édesanyám feküdt a 
hátulsó ágyon, az orvosok meg elöl végezték a munkájukat. Gyorsan 
végeztek, és elmentek, az asszony mondta el nekünk, amit mondtak 
neki. És azt mondták, az ijedéstől kapott olyan magas lázt, az ölte 
meg, és ha életben maradt volna, soha nem lett volna tökéletes. És 
azt mondták az asszonynak, hogy nagyeszű lett volna. Akik abban 
az időben nálunk dolgoztak, mindenki nagyon szerette, nem volt 
hízelkedő, szépen tudott beszélni, és jól tudott enni, kétannyit 
megevett, mint Mihály, soká emlegették a munkásaim, így kért, 
adjon még, vagy adjá’, Mihály, palacsintát. Aznap eltemettük, de 
voltak nálunk a csendőrök is, és kihallgatták az édesapámat is, a 
nénémet is meg a lányát is, és jegyzőkönyvbe vették, és az orvos 
is kikérdezte őket, és utána a bíróságra is kellett menni, és ott is 
kihallgatták őket. És azt mondták nekem, ha fél éven belül tudok 
róluk valamit, hogy nem készakarva csinálták-e, akkor jelentsem. 
De mi erre nem is gondolhattunk, mert mindenki nagyon szerette, 
és semmiféle harag nem volt köztünk. Figyelmetlenség, és lehet ez 
Isten büntetése és ustora, mi nem tudjuk, és így nem is ítélkezhetünk, 
mert bűneinkért Isten ott sújt ránk, ahol legjobban fáj. Ezzel ez a 
reánk sújtott 1932-es szomorú esztendő elmúlt.

1980. január 28. Az 1933. évvel kezdem, de ez az esztendő is folyta-
tódott úgy, borús, viharos, és a hullámok az én rozoga csónakomat 
majd elborították. De mivel talán csak az Úr Jézus fogta a kormányt, 
hogy el ne merüljek az élet tengerén, amely így szól, amit sokszor 
énekeltem és énekelek. „Édes Jézus, te irányítsd a sajkánkat a part 
felé. Téged kérünk mint kormányost, segélyünkre lépj elé.”
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Január 25-én, mint Szent Pállal történt, fordulat jött be az éle-
tembe. Így az én drága jó édesanyámnak is az a nap, január 25-e nagy 
fordulatot tett. Mivel nagyon sokat szenvedett egész életében, lelkét 
az Úr Jézus magához vette. Megszűnt az a drága, anyai szív dobogni. 
Aki kiskorától, 4 éves korától az árvaságot megkezdte, a szegénységet, 
a sok munkát és életét nem kímélte, bennünket úgy nevelt, hogy csak 
a jót tegyük, a rosszat pedig kerüljük. Meg az édesapámat hogy védte 
a gonosz emberektől és a rossz tanácsadóktól, de hiába, még ő kapott 
a jóságáért. Jaj, de sokat hallottam, amikor ő nem tudta, hogy hallom! 
Szűzanyám, Máriám, segíts meg, így könyörgött. Amikor meghalt, 
sajnáltam. De hálát adtam az Istennek, hogy nem szenved tovább. 
Igaz, hogy 8 hétig feküdt, de kívülről nem látszott rajta a szenvedés. 
Hogy belülről mit érzett? Azt a Jóisten tudja, türelmes beteg volt, 
hallgatott. Amikor magam voltam vele a szobában, figyelmeztetett, 
hogy vigyázzak magamra, a családjaimra, de talán különösen az 
édesapámra, mert idáig ő védte, amennyire tehette, és ezek most 
már mind énreám és a feleségemre hárulnak, Isten után. Hogy hogy 
történt pontosan, nem tudom, csak hogy vasárnap Hutfusz lelkiatya 
kiadta, akinél súlyos beteg van, jelentse 2 napon belül, mert elmegy 
pár napra a szüleihez. Én hétfőn jelentettem, kedden eljött, ellátta 
mennyei útravalóval, és szerdán délután 2 órakor, január 25-én visz-
szaadta sokat szenvedett lelkét teremtőjének. Mindjárt jelentettem, 
de mivel a lelkiatya már nem volt itthon, ezért nem is lett másnap 
eltemetve, hanem két éjjel virrasztottunk. Ez nem volt baj, mert hi-
deg volt. Tegnap volt 47 éve, hogy eltemettük, talán a Jóisten is úgy 
rendelte, hogy két éjjel virrasszuk, mert megérdemelte a jóságáért. Egy 
felénk lakó asszony, aki az édesanyámat ismerte, megjegyezte, hogy 
itt hagy benneteket az aranykulcs. Mert igazi aranynak és igazi őr-
angyalnak teremtette az Isten, és igazi házias asszony volt. Isten után 
minden felett őrködött. Volt egy gyönyörű hangú énekes asszony, 
aki mindkét éjjel nálunk volt énekelni és imádkozni, amit egész éle-
temben megköszönök és meghálálok neki. Gyönyörű gyászénekeket 
énekelt. A jelenlegi kántor, Szarvák Ferenc édesapjának nagynénje 
volt. Mintha engem bízott volna meg, hogy folytassam tovább az ő 
szereplését, és hála Istennek, én folytatom is örömmel és tehetséggel, 
és csak olyan hanggal, amilyet a Jóisten adott nekem.
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Folytatom. Az édesapám az édesanyám halála után két hónapig 
csendesen viselkedett velünk szemben. A kisgyerek szerencsétlen 
halála és az édesanyám halála kissé megrendítette. De itthon nem 
fogta a hely, és két hónap után elkezdte az újranősülést. 72 éves volt, 
és eleinte dicsért bennünket, hogy jók vagyunk hozzá, de később, 
mikor jobban kérdezgették, hogy miért nősül meg, akkor mindjárt 
voltak okok, mert az öregebb néném is meg a fiatalabb nénémnek 
a férje, a sógorom is ellenezték az újranősülést. Akkor már mi sem 
voltunk jók neki. A faluban talán akkor mindenki a mi ügyünket 
tárgyalta, de mi csak tűrtünk, hallgattunk. Vasárnap templomba 
mentünk, imádkoztunk és dolgoztunk. A nénémtől tudtunk meg 
sokfélét, mert ő járt a faluba többfelé. Egyszer csak, úgy április elején, 
elénk tárja az ő tervét, hogy van egy özvegyasszony Moholon, az öreg 
kártyakollegájának, Pozsár Jankónak a felesége ajánlotta neki. De 
előre megírták az asszonynak, Haszilló Jánosnénak, hogy ilyen és 
ilyen özvegyembert küldenek, és ennyi és ennyi vagyona van neki, 
és visszaírta az asszony, hogy mehet az ember. El is ment az édes-
apám. Mi semmi akadályt nem hoztunk fel ellene, mivel ismertem 
az édesapámat, hogy milyen, ha ellenezem. Olaj lesz a tűzre, csak 
hallgattunk. Mikor hazajött az édesapám, elkezdte nekünk dicsérni, 
hogy nekünk milyen jó lesz. Hát mi kérdeztük, hogy mit kér mint 
második asszony. Édesapám így: nincsen családja, úgy 58-60 éves, 
még sokat segít nekünk a munkában, olyan lesz, mint az édesanyánk 
volt. Továbbá, hogy az ő hat és fél hold földjét én munkáljam el. Ne-
kik csak, amit megesznek meg kis ruházat kell, a többi mind a mienk 
lesz. Szegény édesapám azt gondolta, hogy mi megörülünk ennek. De 
már, amit a nénjeim 3-3 hold földet több évben használtak, mikor az 
édesanyám meghalt, 1-1 holdat az ő részét visszavette tőlünk, csak 
az anyai rész 2-2 holdat használhatják. Mi, a 3 testvér a 6 és fél hold 
anyai részt elkaptuk. De én mondom az édesapámnak, így nem lesz 
jó. Az asszonynak valamit kell íratni, és ezt írásba kell foglalni. Ő 
kérdi, hogy lenne ez, és hogy mennyi. Ekkor fogtam papírt, tollat, 
tentát, és mondom neki, hogy ő diktálja, majd én írom. Én magam 
sem tudtam, hogy mi fog ebből kialakulni, de ki kell valahogy 
indulni. És amennyit ő mondott, én többet mondtam és írtam, de 
csak ingóságban, ingatlant semmit. Csak évenként mennyi gabona, 
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élelmi eltartás és ruházat. Mikor mindez megvolt, felolvastam neki, 
jóváhagyta, és én aláírtam a nevem, és hogy én ezt teljesítem is. Az 
írást átadtam az édesapámnak, és megy az asszonyhoz. Természe-
tesen az útiköltséget én adtam, mert még az édesanyám élt, ő volt a 
biztos pénzkezelő, mert még amikor fiatalok voltak, amikor még a 
szegénységi alapot kezdték lerakni, az édesapám keze közül hamar 
kicsúsztak volna az apró és a nagyobb pénzek, így én is mindég az 
édesanyámnak adtam, akármennyi pénzt hoztam, de tőle is kértem, 
ha valamit vettem vagy vettünk. Mivel az édesanyám meghalt, így 
én lettem volna a pénzkezelő. Ekkor már 11 éves házasok voltunk, 
és nekem nem volt szükségem zsebpénzre, se nem dohányoztam, se 
nem ittam kocsmában csak olyankor, amikor dohányszállítás vagy 
gabonaszállítás alkalmával a munkásokkal ittam. Tehát nálunk is 
a pénzkezelő a feleségem lett, mert ő is olyannak bizonyult, mint 
az édesanyám volt.

Folyatom tovább. Az édesapám elment Moholra, mikor visz-
szajött, örömmel mondja, hogy az asszony azt mondta, hogy neki 
nem kell semmi. Itt már világosan láttam, hogy be leszünk csapva, 
ha nem vigyázunk. Eljutottunk április 20-ig. Megjegyzem, idáig az 
édesapámmal szemben nem volt bátorságom fellépni, az édesanyám 
volt erre hivatva, én csak akkor, amikor nem volt józan, és az édes-
anyámat, a gyengébbet kellett védeni. De most Isten segítségével 
léptem fel, józan volt ekkor, mondom neki, a hat és fél hold földjét 
írassa szét ránk, meg a fél házat, amiben lakunk. Kettő és kettő 
holdat a nénjeimre, és kettő és fél holdat és a fél házat énrám, és 
ezekre mindre mindjárt a szerződésben tegye rá a haszonélvezetet. 
Azt kérdi, hogy mi lesz neki akkor? Mondom neki a hat és fél hold 
termése, és a szobákból az, amelyikben akarnak lakni, ha megnősül. 
Ő mindjárt kissé hízelegve, hogy nekem többet akar adni, a nén-
jeimnek meg kevesebbet, mivel megharagudott rájuk, és így és így 
megcsináljuk, hogy ne kelljen ügyvédeskedni. Mondom én, hogy ha 
úgy megcsinálja, ahogy én mondom, akkor békével és nyugodtan 
meghalhat, nem kell neki félni, hogy pörre kerül ez a hagyaték. 
Megjegyzem, még idáig semmiféle ingatlan nem volt a nevemen, 
csak a feleségem nevén 7 hold föld, amit a szülei vettek neki. És 8 
hold föld volt a feleségemmel közösen íratva, amit azóta vettünk, 
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mióta nős vagyok. De még mindég nem enged. Utóbb mondom 
neki, hogy a nénéim mennyi sokat dolgoztak, és már őket illetné 
az édesapai hagyaték, nem egy idegent, aki nem segített ennek a kis 
szegénységnek a megalapozásában, és én is 16 éves koromtól kezdve 
33 éves koromig műveltem, építettem, fenntartottam. Két embert 
megneveztem neki, akik éppen ezen idők előtt a második asszony-
ra íratták meg eladták, és az asszonyok otthagyták az embereket a 
semmiben, és ha ő is így akarja, ne gondolja, hogy a testvéreimmel 
együtt olyan szívesen viseljük gondját, amikor semmije se lesz. Így 
hát nagy nehezen ráállt. Másnap reggel, április 21-én mindnyájan 
elmentünk a jegyzőhöz a szerződést megcsinálni. Amikor készen 
volt, a jegyző felolvasta, és mindnyájan aláírtuk. Az édesapám azt 
mondja a jegyzőnek, hogy ő akarna egy írást csináltatni, hogy én 
kötelezzem magam, hogy őneki zsebpénzt adjak. Bár a jegyző nem 
ismert bennünket, mert nemrég jött a falunkba, mégis észrevette, 
hogy milyen emberrel van dolga, azért így felelt a jegyző: „Maga 
ráíratta a családjaira a földet, házat, amihez a maga halála után ők 
a jogtulajdonosok, ők ennek ellenében élete végéig adnak magának 
haszonélvezeti jogot, ki van maga biztosítva, hogy élete végéig nem 
vehetik el magától, és még maga zsebpénzt akar a fiától? És mennyi 
lenne az a zsebpénz? Mert magának kedve kerekedik, és sok pénzt 
elver, és a fiának ki kell fizetni.” Így a jegyző nagyon a szeg fejére 
csapott. Ekkor az édesapám kissé meghunyászkodva, lealázkodva 
ezt mondja: „Nem nekem kell mind, hanem az asszonynak is.” 
A jegyző így. Itt nincs a szerződésbe semmiféle asszony, és kérdé 
tovább, mennyi lenne az a zsebpénz. Felelé az édesapám, 600 dinár 
évente. Kérdé tőlem a jegyző, hogy megadom-e. Igent feleltem, 
pedig akkor nem annyi értéke volt a 600 dinárnak, mint a mai 600 
dinárnak, mert akkor 100 dinár volt egy q búza. Tehát 6 q búza árát 
zsebpénznek évente, de aláírtam, mert az utóbbi 20 évben nagyon 
sokkal több ment el évente, mint 600 dinár. Ezzel elmentünk haza. 
Az édesapám elment hazulról, bizonyára elment a testvérhúgához, 
megmondani ott, amit délelőtt végeztünk. Mert az is kérte mindég, 
hogy tegye meg ezt, nehogy úgy járjon, mint az a két ember, akikről 
föntebb írtam. De voltak nekünk ellenségeink is, akik sok gonosz-
ságot elkövettek ellenünk. Akik édesapánkat mindég rossz útra 
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vezették, ő meg, szegény, hitt nekik, és rájuk hallgatott. És egy ilyen 
haszontalan szomszéd ember megtudta a mi délelőtti végzésünket, 
és kétszer is volt nálunk, az édesapámmal akart beszélni, de mivel 
az édesapám nem volt itthon, nem bírta az ő sátáni mesterkedését 
megtenni. A néném is délután hallja egy embertől, ez nem tudta 
törvényt, hogy mi hiába csináltuk a szerződést. Mert ha az édesapám 
megesküszik az asszonnyal, a haszonélvezet az asszonyra marad, míg 
ő él, vagyis az asszony. Ezt nem hittem, de azért a biztonság okáért 
este elmentem a jegyzőhöz. Olyan vallásos ember volt, Gorcsik 
Boldizsár, és amikor odaértem este, úrangyalára harangoztak. A 
jegyző kinn áll a folyosón és imádkozik, én is levettem a kalapomat 
és imádkoztam. Amikor bevégeztük, kérdé, hogy mit akarok. Én 
kérdem, hogy igaz-e ez. Ő mondja, hogy a szerződést hitelesíteni 
kell Zomborban egy közjegyzőnél, mert ő megcsinálta a szerző-
dést, én kifizettem, de még nincs hitelesítve. Valaki az édesapámat 
felvilágosítja, bemegy a telekbe, a nevén van 6 és fél hold föld és 
fél ház, be bír táblázatni valamennyi pénzösszeget, és azután, ha 
már hitelesítve lesz is, a telekkönyv visszadobja a szerződést, mert 
nem tiszta. Mondja tovább, hogy az édesapánkat vegyük rá, hogy 
menjenek Zomborba a hitelesítés végett, és azután lehet beadni a 
telekbe. Másnap reggel felkelek, szombat van, igaz nagyon el van 
borulva, de nem esik. Pénteken sok eső esett, nem bírok szántani, 
de mást sem. Ez a nap alkalmas volna, meg a helyzet is így kívánja. 
Keltem fel az édesapámat, hogy menjünk Zomborba, a szerződést 
kell hitelesíteni. Nem akar felkelni, mondom neki, hogy ezt meg kell 
tenni, és a mai nap el bírjuk végezni, mást úgysem bírok csinálni. 
Felelé, hogy be akarom csapni. Szépen, csendesen mondom neki, 
akkor nem is kellett volna elkezdeni. Így nagy nehezen rám hallga-
tott. Zomborban szépen el lett a közjegyzőnél rendezve, és viszik a 
telekbe, mert ez után nem kell illetéket fizetni, mert ajándékozási 
címen lesz átruházva. Ez most megvan, de hogy lesz tovább? Csak az 
Isten tudja, mi nem tudjuk. Akik az édesapámnak a moholi asszonyt 
ajánlták, megtudták az esetet, azonnal megírták az asszonynak. Az 
édesapám megy az asszonyhoz, de amikor odaért, az asszony szóba 
sem állt vele. Így járt most édesapám. Nem is jött haza, Moholról 
egyenesen ment Militicsre lakodalomba, az onokatestvéremnek a 
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fia esküdött. Mink is hivatalosak voltunk, de mi nem mentünk. A 
kisfiunk szerencsétlen halála, meg az édesanyám nemrég halt meg, 
és nekünk úgy is volt elég szomorú lakodalmunk, meg lesz is. Az 
édesapám hazaér, dúl-fúl, velünk nem beszél, nem eszik, még van 
a 600 dinárból, megy a kocsmába, ha hazajön gáncsoskodik, pöröl 
bennünket. Mi csak hallgattunk, végeztük a munkánkat, amikor 
belefáradt, abbahagyta. Mi pedig tovább: imádkozzál és dolgozzál! 
Az édesapám szerette volna, ha mi visszaírattuk volna a részére, de 
ez Isten elleni bűn lett volna, mert az Isten segítségével vittem végbe 
ezt a nehéz ügyet. Abba már nem megyek bele, hogy visszaírassam. 
Így még az édesapám azt is megpróbálta. Elment Zomborba egy 
ügyvédhez, bepanaszolt bennünket, az ügyvéd meghallgatta. A 
következőket maga az édesapám mondta el nekünk, mikor látta, 
hogy nem bír semmit. Hogy az ügyvéd elvállalja az ügyet, de előre 
jó összeget le kell neki fizetni, és így az édesapámnak elment a kedve 
a pörösködéstől. És látta, hogy ott milyen szépség és gazdagság van, 
és még mi is oda hordjuk az ezreseket. Így szegény édesapám némileg 
megnyugodott. De az öregebb nénémet és a fiatalabb néném férjét, a 
sógoromat nem szerette. Ezután minket nem háborgatott, és amikor 
józan volt, belátta, hogy mindenben az igazságot cselekszem.

Jött megint egy változás az életemben ebben az 1933-as évben. 
A földjeit kiadta árendába, dohány alá olyan szegényebb sorsú 
embereknek, amit én szántottam vagy a bérlő, de látta, hogy én 
kézi munkával a magamét sem bírom, mert az enyémet is napszá-
mosokkal meg részesekkel csináltatom. Tehát az övét vállaltam, 
hogy amit igával kell, megcsinálom. Közben az édesapám valahogy 
talált egy olyan hozzá való szegényebb sorsú özvegyasszonyt, aki 
megélhetésért meg valamennyi ingóságért gabonában vagy pénzben, 
megegyezés szerint, megesküdik vele. Mert az ingatlant sem eladni, 
sem az asszonyra íratni nem lehet. De hat és fél hold földdel ő ren-
delkezik, mivel az ő nevén semmi adót sem követelnek tőle, ő már 
az évi adót is kifizette nekünk. És Isten segítségével valamennyire 
békés útra terelődtünk. Csak most következik az esküvő, de mi 
semmit nem akadályoztunk, sőt jobban megnyugodtunk. A 600 
dinárt sem kell fizetni, mert ő használja a földeket, őneki kell most 
már mindenről gondoskodni, hogy hová teszi a pénzt. Mert most a 
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fia nem fizeti ki a kocsmai adósságot. És szégyellni kellett nekünk, 
hogy ő elgondolta, hogy elmegy tőlünk, vagy az asszony nem akart 
idejönni. Csakhogy október elején megesküdtek a községházánál is 
meg a templomba is. Elhurcolkodtak tőlünk, egyet-mást magukkal 
vittek, kevés holmit, meg egy hold kukoricát, amit én munkáltam, 
de az ő földjében termett. Mink, igaz, megkönnyebbültünk, de mi 
sajnáltuk, hogy öregségére a saját lakását itt hagyja, és a feleségéhez 
és a mostohafiához megy lakni, vagyis a sors kiüldözte otthonából. 
Mi akkor nem tehettünk róla semmit. Igaz, hogy minket okolt a 
falu népe, még a feleségem szülei is minket okoltak, hogy nekünk 
kellett volna itt hagyni a házat. Én már úgy voltam, hogy veszek 
egy házat, hogy betöltsem a falu száját, de a feleségem azt mondta, 
hogy ő innen ki nem megy. 11 éve itt küzdöttünk, dolgoztunk, 
szenvedtünk az édesanyánkkal együtt. Így mi tovább is csak Isten-
ben bíztunk, és nem a falu szájára bíztuk a sorsunkat. Tehát ezt az 
1933-as küzdelmes évet befejeztük.

Még egy pár szót. Az 1932-es évi dohánytermés nagyon rosz-
szul sikerült. 2 holdról annyit sem kaptam, mint más egy holdról, 
és az 1933. évi a legrosszabb. Így tehát a dohánytermelést 3 évre 
beszüntettük.

Indulunk az 1934-es évvel. Április hetedikén született egy kis -
fi unk, József nevet kapta, de ez is csak 21 napig élt, hiába volt minden 
örömünk, csak szomorúra fordult. És így értünk el június hónaphoz. 
Halljuk, hogy édesapánk elhurcolkodott az asszonytól, otthagyta. 
Este elmegyek a házhoz, ahova hurcolkodott, de nem volt ott, 
elmegyek egy kocsmába, ott van. Kihívtam, mondom neki, hogy 
jöjjön haza. Elkezdett rám lármázni, én rögtön otthagytam. Utána 
egy hétre hazajövök a határból, mondja a feleségem, hogy az édes-
apám itthon volt, és mondta, hogy ha hazajövök, menjek el érte 
kocsival, hazajön. Ezt meghallotta a Mihály fiam, aki 6 éves volt, 
elkapta az öregapja kezét, és örömmel mondja, gyerünk, öregapám, 
hurcolkodjunk, és amit kézben el bírtak hozni, elhozták, a többit 
meg én kocsival elhoztam. Nem tudom, milyen gondolatai voltak. 
Igaz sokat imádkoztunk érte a feleségemmel, de bizonyára nagy 
lecke volt neki. A jó édesanyánk, aki annyit szenvedett mellette, 
családokat nevelte, és őtet is becsülte és védte 47 éven keresztül, de 
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a gonosz társaság kedvére és szavára hallgatva azt a jó édesanyán-
kat nem becsülte semmibe, és előttem szégyellte, amit tett. Mert 
én 10 éves koromtól kezdve 33 éves koromig nagyon sokat láttam 
és hallottam, és ezt mind átgondolhatta. De bocsássa meg neki az 
Isten, mert nagyon sokszor nem tudta, hogy mit cselekszik. Utána 
velünk lakott, velünk étkezett, és a földjei ki voltak adva, harmadából 
munkálták neki. 4 hold termése megmaradt neki, ebből a 6 és fél 
hold föld adóját kifizette. Akkor még nem volt olyan magas az adó, 
egy q búza árából kifizette egy hold adóját. Meg fő volt az, hogy a 
megszokott kocsmázást elhagyta. De most már azon volt, hogy az 
asszony is idekerüljön hozzánk. És úgy kívánta tőlünk az édesapánk, 
hogy a melléképületet rendezzem be nekik, a villanyt vezetessem 
be, padlóztassam ki. Szóval az édesapánk mindenben a békés utat 
választotta velünk szemben, és hogy a felső lakásban hidegebb van, 
mert magasak a szobák, és télen jobb nekik az alacsonyabb, melegebb, 
meg a legfontosabb, hogy békességben éljünk. Ezt mind megcsinál-
tam neki örömmel, mert láttam, hogy nagyon megváltozott. Mert 
édesapám volt és lett. És megháláltam, és meghálálom először a 
Jóistennek, azért hogy azokban a nehéz években, hónapokban és 
napokban velem volt, vezette gondolataimat, szavaimat és csele-
kedeteimet. És másodszor megköszönöm az édesapámnak, hogy 
rám hallgatott, megfogadta a kérésemet, és így megmaradt az ő és 
a mostohámnak a megélhetésük élete végéig. Novemberben ideke-
rült a mostohám is. Így mi nyugodtan éltünk velük, és békével. Az 
utcán voltak eperfák, én leráztam az epret, ők meg a feleségemmel 
felszedték, kifőztük pálinkának, fele lett az övéké, fele a mienk. Az 
alsó kert fele az övéké, fele a miénk. A gyümölcsfákat édesapám a 
Mihály unokájával szétfelezte. Az édesapám nézett két egyforma fát, 
az egyiket megmeszezték a másikat nem, és amikor készen voltak, 
az édesapám vett két szalmaszálat, az egyik szál rövidebb volt, és a 
másik hosszabb. Egyik szál jelezte a meszes fát, a másik szál a nem 
meszeset, és ez így ment az 1934. évtől 1947. év szeptember 3-áig, 
vagyis az édesapám élete végéig. A padláson is az ő gabonája külön 
volt, a mienk is külön, és ők nem bántották a mienket, és mi sem 
az övékét. Mert nekünk, hála Istennek, akkor már anyagilag volt 
mindenünk. Édesapám az első hat évben adott az asszonynak 3 q 
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búzát és három métermázsa kukoricát évente. Azután nem adta. 
Hogy a mostohám tett-e félre valamit? A mienket nem bántották. 
Az édesapám a két és fél hold föld után az adót pontosan előre kifi-
zette. 1947 nyarán a mostohám itt hagyta az édesapámat, mert már 
1 és fél hold földet az édesapám átadott nekünk használatra, mert 
akkor már megkezdődött az a piszkos kötelező világ (az obaveza), és 
rajtunk követelték annak a termését is, amit nem mi használtunk. 
És még az édesapám is megismerte élete végén a nagyon szépet és 
jót ígért szocializmus árnyoldalát. Az utóbbi években az édesapám a 
pénzét is a feleségemnek adta át megőrzés végett a biztosabb helyre. 
A mostohám, ahogy itt hagyta az édesapámat, engem felhívatott 
a községházára. Kérdé tőlem a bíró, hogy mit csináljon ezekkel az 
öregekkel. A mostohám kezdte erősen a panaszt, és engemet kérdez, 
hogy nem ismerem az édesapámat. Ennyit feleltem: de ismerem, de 
magát is ismerem. Mert ha az édesapám egyet szól, maga kettőt. 
Így a bíró elbocsátott bennünket. Pár napon belül visszajött az én 
mostohám, és itt volt az édesapám élete végéig. Augusztus 30-án az 
édesapám beteg lett. Bementem megnézni, kérdem, hogy van. Felelé, 
fiam, nem bánom, ha meg is kell halni, a 87. évemben vagyok. Szep-
tember másodikán hívtuk a papot, meggyónt, szeptember 3. napjá-
nak reggelén, mise után hozta a pap az oltári szentséget. Felültettem, 
úgy észnél volt, mintha nem is volna halálos beteg. A pap elment, 
és talán fél óra múlva elszenderült az Úrban. Hogy mit szenvedett 
belülről, az édesanyám halála után 14 évig, azt a Jóisten tudja, de én 
úgy gondolom, a tisztítótűznek nagyobb részét elszenvedte. Adjon 
az Isten örök nyugodalmat neki! Ámen! Békességgel eltemettük. 
Utána két hétre mondom a mostohámnak szépen, hogy hurcol-
kodjon el. Egy lovas kocsival talán hatszor vitték el, de mind olyan 
öreg holmik, amik az ő szobájukba volt, meg deszkák és sok tűzifa 
volt. De az volt a fő, hogy békességben elváltunk. Utána megyek a 
jegyzőhöz, kérdé, hogy mi volt édesapámnak ingatlanja. Mondom 
neki, hogy semmi. Haszonélvezet volt neki fél házon, meg hat és fél 
hold földön. Kérdé, hogy van-e ügyvédem. Felelem, hogy nincsen. 
Kiadta a kivonatot az anyakönyvből, és mondja, hogy menjek a dok-
tor Kúlai ügyvédhez. Ez csinált egy kérvényt, fizettem érte abban az 
időben 100 dinárt, és letörölték az összes 6 és fél hold földről meg a 
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fél házról a haszonélvezetet. Ezzel hálát adhattam Istenemnek, hogy 
a szüleink iránti kötelességünknek eleget tettünk.

Az 1934. évnél hagytam el. Az 1935. év elején vettünk kettő hold 
földet, a mi 4 holdunk mellett a sziváci határban. Ott olcsóbban 
lehetett venni, mint a mi határunkban, de az is jó föld, így ott is 6 
hold lett. Így már volt 18 és fél hold. Ebből 2 és fél hold az én jussom, 
az anyai rész és fél ház. 7 holdat a feleségem kapott, a szülei vették, 
és 9 holdat mi vettünk, és család még csak egy, és ez szomorított el 
bennünket többször. De ha Isten így akarta, legyen szent akarata! 

Az 1935. évben és az 1936. évben nem történt különösebb eset. 
Az 1937. évben a házra fordítottuk a gondot. Két szobát, egy konyhát 
kipadlóztattunk, új ablakokat és ajtót csináltattunk, ahova kellett, 
a folyosót kőkockákkal vagy mondjuk platnikkal kirakattuk, az 
oldalát pedig kemény, szép préstéglával felrakattuk. Még ez év vége 
felé 1 hold földet vettünk, a mi 2 holdunk mellett feküdt.

Következik az 1938-as esztendő. Március 17-én született egy 
kisfiunk, József. Mivel a feleségem nem győzte a ház körüli munkát, 
igencsak volt mellette egy asszony, meg egy erős legény bérest fogad-
tam. Mert volt 2 ló, mindkettőnek volt 1-1 fekete csikója, meg egy 
kétéves fekete csikó, meg marhák, tele volt az istálló. A nyár folyamán 
két fogattal hordtuk a búzát. A béres két lóval, Elek bácsival, én meg 
egy lóval, a kisebb kocsival. Mihály fiam 10 éves volt, én felhánytam 
a kévéket, Mihály meg elrakta, természetesen én lentről igazítottam 
és irányítottam. Kezdtem örülni és remélni, hogy már két fiam van, 
és hogy lesz, aki a földmívesmunkát utánam folytatja.

Elérkeztünk az 1939-es esztendőhöz. Most már két évben megint 
termeltünk dohányt. Megvannak a pajták, a dohánytermeléshez való 
szerszámok, meg hogyha sikerül, felér 5 hold másnemű terménnyel. 
Így sok kézi munka van vele, de beosztjuk a többi munka közé. A 
nyári, őszi munkát a határban elvégeztük, hozzáfogtunk dohányt 
csomózni. Egy hold volt. Csak megint baj lett. Józsi fiam nagyon 
beteg lett. Éppen elhatároztuk, hogy november 25-én reggel visszük 
Kerényre a Szubotics doktorhoz, mert tüdőgyulladást kapott. Előtte 
este megkapom a behívót, hagy reggel kell mennem Szlovéniába, 
Škofja Lokára 1 hónapi munkára. Mindjárt szóltam az unokatest-
véremnek, hogy majd ő elvisz kocsival bennünket. Kerényre érünk, 
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nekem kell menni az állomásra, onnan Zomborba. Itt hagyom az 
egy és fél éves fiamat a feleségemre. Látom-e még többet az életben? 
De erre rá se mertem gondolni. Sőt amikor elindult a vonat velünk 
Szlovénia felé, elkezdtem danolni, még a komám rám is szólt, 
hogy bolond vagy te, komám! Elhallgattam a megjegyzését, mert 
ő nem tudta, hogy én miért danolok, mert ha sírtam volna, akkor 
sem segített volna rajtam, ő sem, meg más sem a Jóistenen kívül. 
Mert ha az életem folyamán, amikor csapások és megpróbáltatások 
értek, mindég sírtam, jajgattam, panaszkodtam volna, az idegeim 
rég tönkrementek volna, nem értem volna meg a 80-85 és a 90 évet 
ép testtel és ép lélekkel. Az idő haladt, a feleségem írt, de csak azt 
írta, mintha jobban volna. De hála Istennek hazaértünk karácsony 
böjtjén, és örültem, hogy életben találtam őket. De mondja, hogy 
csak a Jóisten őrizte, hogy életben maradt. De én meg az utolsó 
napokban és az utazásban úgy megfáztam, bementem a félmeleg 
banyakemencébe, kisszékre ültem, és az előke mellett volt egy kis 
nyílás, hogy levegőt kapjak. Jöttek a fiaim, kérdezgették, hogy nem 
szédülök-e el. Kibírtam, jól kiizzadtam, és helyrejöttem.

1940 kezdetén elhatároztuk, hogy építeni fogunk. Az istálló 
kicsi volt, két szakasz dohánypajta alacsony, keskeny, nádfedeles. 
Így hozzáfogtunk. Volt egy kis pénzünk, meg az évi terméshez is 
bíztunk. A január hónap elég havas volt, talán egy hónapig szánkón 
jártunk. Megrendeltem egy vagon fekete nagy cserepet Kikindáról. 
Egy hétig trágyát hordtunk. Kölcsönös szánkókkal hordtunk téglát 
Kerényről. A búzát eladtuk, elvittük szánkókkal Moravicára, mert 
kellett a pénz, olyan hidegek voltak, de minden nap mennem kellett, 
mert ha megjön a tavaszi munka, azt is kell végezni. Megérkezett 
a cserép az angyalbandi állomásra. Mentem kölcsönös szánkókat 
keresni. Volt talán, aki nem szívesen jött, mert hideg volt, mert 
aki nem volt úgy hozzászokva, mint én, aki nap nap után mindég 
hidegen van. De máskülönben meg nekik is jól jött, mert a lovakat 
télen is kell jártatni, és szánkóval, pihent lovakkal élvezet volt. Jó 
meleg subában gyorsan megfordult, akár az angyalbandi állomásról, 
akár Kerényről vagy Moravicáról.
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1980. január 30. Én pedig, akármilyen dologidőben szól, kötelessé-
gem menni, mert tartozok neki. Jött a tavasz, első dolgom az áccsal 
megegyezni, hogy 22 méter hosszú épületre mennyi és milyen vas-
tagságú fák kellenek, és mennyi és milyen léc és deszka, és hogy ezen 
22 méter hosszú épületet faanyaggal és hozzá tartozó részekkel való 
felépítését mennyiért vállalja átaljába. Nem úgy, mint a jelenben, 
óraszámra, és az óra halad, dolgozik vagy nem dolgozik az ember. Az 
áccsal megegyeztem, mentem a fát megrendelni Kerényre, Szivácra, 
de nem találtam senkit, aki vállalta volna az épületfa leszállítását a 
részemre. Talán azért, mert mind német volt, és a Hitler-elv úgy dik-
tálta vagy kívánta, hogy csak a német boldoguljon, a magyarnak vagy 
más nemzetnek a pénze se kellett. Mert a németségnek volt pénze 
meg mindene. Így Telecskán volt 3 fakereskedő, egy idősebb, több 
tapasztalattal rendelkező. Ez sem vállalta, mert már sokan a háború 
szagát érezték, és nagyon könnyen fordulhat a kerék rosszabbra. Így 
jutottam el egy kezdő fakereskedőhöz, név szerint Lábadi Jánoshoz. 
Ezzel megegyeztem, ez vállalta, hogy mikorra nekem ezek az épü-
letanyagok kellenek, az udvaromba fuvaros kocsikkal leszállítja. 8 
méteres gerendák, 5 méter hosszú lóistálló, hozzá való vastagságú 
nagygerendával, minden fának mérete szerint felírva. 5 méteres 
dohánypajta, 4 darab fenyőfa ágassal, ehhez való minden faanyag, 
méret szerint és magasság szerint, úgy 4 méter magas falakra, hozzá 
való szergyiákkal. Itt megfordul az épület keresztbe, 7 méter hosz-
szú félszer, fölül kukoricának, alul kocsiátjárónak szérűbe, hátul 4 
méter hosszú nagy deszkakapuval ellátva, és két darab 8 méteres, 
és egy darab 5 méteres nagygerenda méret szerint. Ennek végébe 
5 méteres marhaistálló, a falak közé húzva 7 méteres gerendák. 
Ettől egy méterrel magasabbra 8 méteres gerendák és alsó és felső 
gerendák alá erős nagygerendák méret szerint, 6 méter hosszúak. 
És a 7 méteres fészer és az 5 méteres marhaistálló fölé a 8 méteres 
gerendák tetejére 5 negyedes, vagyis 3 centi vastagságú lécek csöves 
kukoricának, és felül a 22 méteres tetőre léceket, ez 4 negyedes, 
vagyis úgy 2 és fél centi vastagságú. Ezt mind összegezve 12 000 
dinárra egyeztünk meg. Két német ember telecskai kőművesmes-
terrel megegyeztem, 15 méter utcai falat téglából felrakni, cementes 
malterral bepucolni, és a 22 méter hosszú épületet sárral vakolni és 
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tapasztani, és egy pincét kiásni, 5 méter hosszúra és 8 méter szélesre 
és 3 méter mélyre. A földet kihányni és téglával erős bolthajtást 
alárakni, vagyis a pince fölé, és egy erős oszlopot téglából felrakni 
4 méter magasan. Mindkét istállóba jászlat téglából felrakni, és 
erős cementes malterral bepucolni. Időben, amikor kell, és min-
den mesterrel a magunk közti szerződést megcsinálni. Jött sorba a 
bádogos, Kistóth Dezső. Az új épületre a tető felkerül, azonnal a 
csatornákat felrakni. Jött még a falverőkkel a megegyezés, mert még 
akkor a falakat nem téglából rakták, hanem földből verték. Ezt is 
jól meg kellett fizetni, de megérdemelték, mert ez nem gyerekjáték 
volt. Embernek kellett lenni, aki felverte, felvezette és felhányta a 
földet 3-4 méter magasra. Szintén méret szerint a falvastagságot, 
ahol tág volt a föld, ezt kiásni, még a kemény természetes alapot meg 
nem találják, és ezt újra beverni, és ezt duplán fizetni. Ezen hosszú, 
magas és vastag falaknak nagyon sok földet kellett hordani, s ez az 
én kötelességem volt, hogy honnan hordjuk, mennél közelebbről. 
Éppen ekkor egy ember partra akart építeni, és útban volt a sok 
föld. Ez úgy 400 méterre volt a házunktól, és onnan nagyon sok jó 
falnak való földet elhordtunk. Ekkor voltam a leggazdagabb lovak 
és kocsi dolgából. Volt egy hosszú és egy rövid kocsi, ekkor volt 4 
fekete lovam. Egy 16 éves, ennek volt 2 fia, egy 4 éves és egy 2 éves, 
és még egy 2 éves. Ez mind saját nevelésem volt, és mind a 4 szép és 
jó. És ezekhez két kocsis a földhordáshoz, a két részesem, az Elek 
bácsi, aki 14 évig dolgozott nálam, ez hajtotta az öregebb lovakat, 
a két 2 éves csikót a rövidebb kocsival az unokatestvérem, Darázs 
Albert hajtotta. Ez szintén úgy 15 évig dolgozott nálam. Olyan jó 
két megbízható munkásom volt mindenben, és a földhordásnál két 
jó napszámos, akik a földet hányták fel a kocsira. Ment a falverés, 
akkor még nem kellett sem mérnöki tervrajz, sem betegsegélyző, én 
és a jó munkásaim voltunk a felelősek. Azokban a napokban én nem 
sokat dolgoztam, csak az észnek kellett józanul működni, és ez akkor 
is nehezebb volt nekem, mint a dolog, mert ilyet először vezettem 
le az életemben. Mindent intézni és irányítani, hogy jól menjen, de 
hála Istennek nem történt semmi szerencsétlenség. Én követtem el 
egy hibát. A marhaistálló falát verték, és a vége a szárítópajtához 
ért. Úgy gondoltam, ott nem ázik a fal töve, nem rakattam téglát 
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kívülről a fal alá, belülről pedig rakattam élével fölfelé 150 centi 
magasan, hogy a beton, téglajászol, ha készül, meglegyen. A tégla 
már be van rakva, igen ám, de amikor a falverők a fákat elszedték, 
a deszkát leengedték, a magas fal megindult a szárítópajta felé, de a 
falverők mindjárt észrevették, és egy 4 méteres deszkát felállítottak 
az új fal mellé, a szárítópajta téglaoszlopával szemben, és egy vastag 
fát, olyan 30 centi hosszút, két vége simára fűrészelve, az oszlop 
és a deszka közé beszorítva. Utána a szárítópajta felől a fal alá 3 
téglaoszlopot rakattam, 1-1-et a végére, és egyet a közepére, és a fal 
megszáradt, és a felső téglavéget rárakattam, és hála Istennek áll már 
40 éve. A másik hibát az ács követte el. Én mondtam, hogy olyan 
magasra akarom a falat veretni, mint az eleje, a szobák falai, hogy a 
tető vízszint legyen az új és az öregebb épületen. Az ács azt mond-
ta, hogy 20 centivel magasabbra kell az új falat, mert az süllyed, és 
akkor egyforma magas lesz mindkettő, és a fal úgy is lett felverve. 
A falverőknek kifizettem azt a magasságot. A fal teteje fönt meg-
száradt, jön az ács a gerendákat felrakni, mondja, hogy magasabb a 
fal 20 centivel, mint kellene. Engem nagyon bántott, nem az hogy 
meg kellett azt a 20 centit a falverőknek fizetni, azért megdolgoztak, 
de ki lesz az, aki azt a 20 centi megszáradt földet leássa és lehányja. 
Az Elek bácsi vállalkozott rá. Én féltem, hogy meg talál szédülni 
és fönt nincs mibe kapaszkodni, és már 65 év körüli volt, de hála 
Istennek nem történt baj. Csak amikor a tető és a cserép fel lett 
rakva, akkor látszott, hogy az ács valahol megtévedt. Az új tető 10 
centivel már akkor alacsonyabb volt, mint az öreg tető, de én ezen 
már nem vitatkoztam. Sőt örültem, hogy már tető alá került, mert 
már mindenféle anyag drágult, és a munkabér is, mert a háború szele 
közeledett. Hol a kőművesnek kellett berukkolni, hol a bádogosnak 
kellett elmenni, de ennek a felesége fogadott egy mestert, így hála 
Istennek erről a részről megnyugodtam.

De megint jött egy nagy baj, ami az életem folyamán többször 
megremegtetett. A feleségem egy kisbabát szült, de a bábaasszony 
sem, de az orvos sem tudtak rajta segíteni. Én a folyosón várom az 
örömet, de egyszer csak jön ki az orvos a szobából, és mondja, hogy 
a kisbaba már nem él. Hogy Zomborba kellene a feleségemet szállí-
tani. Felelem neki, azonnal intézkedjen, nincs vesztegetni való idő. 
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Ő elment, felhívta telefonon Zombort vagy Ermenc doktort. Fél óra 
múlva itt volt az autó, feltettük a feleségemet. A bábaasszony és a 
feleségem édesanyja elment az autóval. Ez történt 1940. június 3-án 
délután 6 óra körül. Elmentek, én azonnal fogtam a rövid kocsiba 
a két csikót, és mentem utánuk. Ők Kerény alatt elakadtak, mély 
sár volt az úton keresztül, és nehezen tudtak átjutni. Mielőtt oda-
értem volna, akkor indultak, de utána gyorsan Zomborban voltak. 
De az én csikóim is mentek. A város szélén volt egy kocsmaudvar, 
oda behajtottam, a csikókat az istállóba kötöttem. Az unokahúgom 
ott lakott, mondom neki az orvos nevét. Eljött velem, felértünk az 
emeletre, jön elébünk a bábaasszony és örömmel mondja, hogy a 
feleségem meg van mentve, de a kislány meghalt. A két asszony, va-
gyis az anyósom és a bábaasszony mondják, hogy ők is visszajönnek 
velem. Az orvos megnyugtatott, csak mondja, hogy a feleségemnek 
10 napig bent kell maradni, még megerősödik. Szent Antal napján 
hazahoztam, és itthon lett gondozva. Az Elek bácsi felesége igencsak 
itt volt nálunk.

Tovább folytatjuk az építkezést. Minden haladt, csak a fake-
reskedő mondja, hogy nem kap olyan lécet, amilyenre egyeztünk. 
A 12 méter hosszú és 8 méter széles kukoricapadlásra nem kap 3 
centi vastagságú léceket, csak 2 és fél centi vastagságút, meg már a 
fuvarosok is nagyon sokat kérnek. Nekem pedig kell a léc, mert a 
kukoricaszedés is közeledik, és az ács is szeretné hamarabb bevégez-
ni, és a fizetést is megkapni. Én elmentem Zomborba, és elhoztam 
a nagy hosszú kocsi 2 és fél centi vastagságú lécet. Idáig bírta a 40 
évet, ami közben letört, kicseréltük. Így a fakereskedőnek nem is 
olyan bőven jutott a nyereségből, mert rohamosan ment fel az ára 
mindennek. Én is, ha egy évet kések, várok, vagy nem bírtam volna 
így építeni, vagy dupla pénzbe került volna. Azóta mindég örülök 
annak, hogy akkor és így építettem, mindennek van helye.

Az 1941-es esztendőben vagyunk, izgalmas napok következnek, 
pedig már lassan beletörődtünk, hogy Jugoszláviához tartozunk. 
Különösen, mióta a Teleki és Csáki megegyezés létrejött Jugoszlávi-
ával, nekünk magyaroknak is sok minden meg lett engedve. Minden 
a legjobb mederben folyt, az adó sem volt olyan terhes, mint 15-
20 évnek előtte. Megalakult a Magyar Közművelődési Egyesület. 
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Egyes estéken szép összejövetelek voltak, a Lantos plébános volt 
az egyesület elnöke. Szép vallásos tanításokat tartott, szép magyar 
verseket, nótákat és felolvasásokat tartottunk. Én ekkor már har-
madik éve templomgondnok voltam. A plébános nagyon szeretett, 
mondja, hogy én is lépjek fel. Mondom neki, hogy én nagyon 
gyenge beszélőtehetségű vagyok. De voltak a plébánián olyan 3-4 
oldalas olvasmányok és tanítások, melyeknek a címe ez volt: Ne 
káromkodjál és ne átkozódjál! Ezt elolvastam, és úgy gondoltam, 
hogy én ezzel egy kis oktatást nyújtok szegény gyarló káromkodós 
magyar testvéreimnek, mert én ebből példát is mutatok. Mert az 
olyan ember, aki tiltja a gyerekeitől, hogy ne káromkodjanak és ne 
dohányozzanak, ő pedig mind a kettőt betyárosan tudja, és küldi 
őket a templomba, ő pedig talán a miatyánkot sem tudja. Tehát a 
jóra való tanítást, nemcsak szóval, hanem jó példával és jó csele-
kedeteinkkel kell megmutatni. Tehát én, amikor sorra kerültem, 
szépen hangosan és értelmesen fölolvastam. Hozzáfűztem, hogy 
kedves magyar testvéreim, hogyha ezek szerint élünk és cselekszünk, 
akkor Isten velünk lesz, és akkor elmondhatjuk Szent István király 
szavával, ha Isten velünk, ki ellenünk.

Utána jött a nagy öröm, az 1941. év húsvétja, az igazi Szent 
István-i magyaroknak. Csak később megtudtuk, hogy ebben a 
valamikor színmagyar katolikus keresztény községben nem sok a 
Szent István-i magyar. Az a 10 százalék Hitlert várta, a németség, a 
magyaroknak meg talán kétharmad része a másik Hitler-formát, az 
oroszt várták, az olyan drégelyi vargák, akik eladták Drégely várát 
a töröknek, Ali basának annyi aranyért, amennyi a bőrébe fért. Így 
hát az öröm gyorsan borúra fordult.

Kitört a második világháború. Mink, akik az első világháborút 
átéltük, annak szenvedéseit, tudjuk, mi lett a vége. A sok magyar 
vér elfolyt hiába. Sok fiatal feláldozta életét a haza oltárán. Lett a 
sok árva és özvegy. A szép magyar haza széjjel lett szaggatva, maradt 
egy kis maroknyi Magyarország.

Jött az 1942-es év. Nekünk megint csak a háborús bajok kö-
vetkeztek, olyan Jurcsek-féle tervek. A kenyérgabonapontok, a 
zsír- és olajpontok, hogy a föld akármennyit terem, nem elég, mert 
háború van.
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Továbbjutunk, az 1943-as évben vagyunk. Május 7-én született a 
nyolcadik és utolsó családunk. Ez is fiú, Antal lett a neve. A felesé gem, 
hála Istennek, szerencsésen egészségben maradt. Örömmel neveltük 
őket, a Mihály fiam ekkor már sokat segített. Már a jó munkásom is 
meghalt. A felesége 1942-ben, Elek bácsi pedig 1943-ban.

Az 1944. évbe értünk. Január 29-én be kellett rukkolnom kato-
nának Zomborba. Kaptunk fegyvert, mindent, kijártunk gyakor-
latozni. Nagyon szépen hangzott az a magyar vezényszó, nem úgy, 
mint mikor jugoszláv katona voltam. Ott is a puskát nagyon meg-
utáltam. Célozni tanultam, de lőni soha az életemben nem lőttem. 
Kimentünk az albán határra, kiosztottak 150 élest, én tévedésből 
155-öt kaptam, és odaadtam a puskát és a töltényt a társaknak, hogy 
lőjenek vele, hogy be ne rozsdásodjon. És most a 45. évemben vagyok, 
ismét fegyvert adtak a kezembe. Úgy szerettem volna tőle szabadul-
ni. Az első héten rám került a naposság, hogy én nem rukkoltam 
ki, mikor bejöttek. Mondják, hogy egy tiszt keresett egy szolgát, 
hogy kinek volna kedve. És egy jelentkezett, sajnálkoztam, hogy 
nem én voltam, aki oda juthattam volna. Eljött az első hét szombat 
délutánja, osztják az egynapi eltávozást, mindenki szeretne menni, 
de egy altisztnek meg egy közembernek itt kell maradni. Hát én 
meg egy sziváci, Szalai Imre őrvezető maradtunk. Egy háznál volt 
a katonai lakásunk, és a katonai szerelvényre vigyáztunk. De még a 
többiek nem indultak haza, mondják, hogy nekem el kell mennem 
egy katonai irodára. Odamegyek, mondja nekem az irodai szolga, 
hogy segítsek neki, hogy hamarabb kész legyen a munkájával, mert 
ő is megkapta az egynapi eltávozást. Mondja, hogy ha jön a százados, 
és ha közeledik felém, hogy tisztelegjek és jelentkezzek. Arra gondol-
tam, hogy fog sikerülni, csak a puskától szabadulhatnék. Nem sokat 
kellett várnom, nem ismertem, 6 napos katona voltam, de magyart 
tudok beszélni, és úgy akarnám mondani, ahogy a szolga mondta. 
Tisztelegtem neki, és mondtam neki kissé félénken. Végignéz rajtam, 
kérdé tőlem, mióta vagyok katona. Mondom neki, hétfőn öltöztem 
fel. Felelé, aki ilyen szépen tud jelentést tenni, másképpen kell rajta 
a ruhának állni. Továbbá mondja, a ruhámat, sapkámat alakíttas-
sam át, hogy jól álljon rajtam. Ezzel elbocsátott, hogy mehetek a 
lakásunkra. Ezek után hétfő és kedden délelőtt kirukkolás volt, 
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délben megvolt az ebéd. Utána jön a határvadász szakaszvezető, a 
szakaszparancsnokunk olvassa a nevünket. Akik nem voltunk ma-
gyar katonák az első világháborúban, nyolcan ebből az alakulatból 
megyünk haza. Kérdé, van-e civil ruhánk. De én éppen előtte való 
nap küldtem haza a kuffert. Hazajöttünk, Harangozó Pista meg én 
másnap bevittük a katonaruhát. Ezeket mind azért írom le, hogy 
a Jóisten mindég megszabadított a katonaélettől. Mert volt velünk 
Zomborban, abban az alakulatban két szilágyi ember is, és mikor 
itt Zomborban veszélyes volt a helyzet, felvitték őket Gödöllőre, és 
egyik sem jött haza, soha nem tudták meg, hol vesztek el. Lehet, 
hogy én is odavesztem volna.

Közeledik a nyár, két szép fekete lovam volt, az egyik 6 éves 
törzskönyvezett, hasas kanca, a másik 6 éves paripa. Pünkösdhétfőn 
kell vinni Vaskútra, Baja felé. 22 lovat vittünk fel Telecskáról, és 11 
ottmaradt a nyíregyházi huszároknak. A miénk is ottmaradt, de két 
hét múlva kifizették a 2000 pengőt, fizettek érte. Pedig már az 
oroszok közeledtek a Kárpátokhoz. Közeledik a búza behordása, 
vettem egy szép fekete kanca csikóját, 2 éves, 2700 pengőért a zom-
bori piacon. Nagyobb, mint amit a huszároknak adtunk, csak még 
nem volt betanítva, de mi betanítottuk, betörtük, és nagyon szép 
és jó ló lett belőle. Október 20-án bejöttek Telecskára is az oroszok, 
de hála Istennek nem történt haláleset. 21-én folytatjuk tovább az 
őszi munkát, szántást, vetést, mintha mi sem történt volna. Nagy-
jából elvégeztem a búzavetést, csak még 2 hold kukoricát kellett 
leszedni, és a kukoricaszárakat hazahordani. November 4-én sok 
kocsinak, lovaknak el kellett menni Szivácra dolgozni. Akiknek 
nem voltak lovaik, vagy pedig a németek elhajtották, amikor mene-
kültek. A feleségem bátyjáé is Szivácra elment, így hétfőn, 6-án 
elmentem neki 2 hold búzát elvetni. Kedden, 7-én készülök, hogy 
még fél hold árpát elvetek. A kocsira mindent felrakok, árpát, vizet 
a hordóba, szénát a lovaknak, vetőgépet a kocsi után kötöm, a gép 
után a kettős ekét. Készen van, a lovakat fogom be a kocsiba. Dobol 
a kisbíró, hogy senki a lóvával ki ne menjen a határba. Hirtelen 
elgondoltam, 3 órára itthon leszek, ez is még el lesz végezve. De 
ahogy megyek, az apósom kinn áll az utcán, rám szól keményen, 
hogy hova megyek. Nem hallottam, hogy mit doboltak? Én vissza-
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fordultam a hosszú kocsival, vetőgép és kettős eke utána, megyek 
haza, beállok a keresztfészer alá. A lovakat bekötöm az istállóba, a 
többi marad úgy, majd holnap megcsinálom. Így gondoltam, de nem 
múlt egy óra, és jön a kisbíró, hoz egy cédulát, melyre az van írva: 
Déli 12 órára legyek a községházánál, két lóval, kocsival, kétnapi 
élelemmel nekem is és a lovaknak is. Tehát így a kocsiról meg a 
kocsitól mindent el kell távolítani, és a kocsit készíteni, mert már 
másképpen trombitálnak. Itt nem lehet ellenkezni, pedig most nem 
úgy állok, mint 4 évnek előtte, mikor építettem, amit föntebb írtam, 
hogy 4 szép fekete lovam volt, saját nevelésem. Amikor felépítettem, 
a két idősebbet eladtam, maradt a két fiatal, 3 évesek. Az egyik 
kocsit elvitték a jugoszláv összeomláskor, meg egy lóra való szerszá-
mot. Most az utolsó két szép feketét, meg a hosszú kocsit kell elhaj-
tani. A két napra való élelem úgy a lovaknak, mint nekem felrakva 
a kocsira, sok széna, egy új zsák zab, két új abrakos tarisznya, két új 
kender lópokróc, a szerszám 4 éves, majdnem új, és a suba, és én jól 
felöltözve, mert az írásban úgy volt, hogy két napig mi is ott leszünk, 
és a kocsikkal Zomborból Bezdánba, amit kell vinni. Az írás alá 
oda van írva predsednik Trombitás Péter neve, akiről majd be fogok 
számolni, hogyha élek. Elindulunk 9 kocsival Kerényre, az én ko-
csimra feljött két partizán. Az úton mindég lövöldöztek, az én két 
lovam majd kibújt a bőréből, talán vesztemet és vesztüket érezték. 
A templommal szemben, az emeletes iskola mellett megállunk a 
kocsikkal, de annyi ott a partizán, úgy forr a templom környéke. 
Egy csapatot itt kísérnek, férfiak, nők, olyan 16-17 éves gyerekek, a 
harmonikás kísérte őket. A másik csapat a templom előtt járja a 
kólót, szól a zene, mindenfelé lövöldöznek, az én lovaim csak úgy 
rettegnek. Egyszer csak minden kocsihoz szegődik egy partizán, 
felül mellém, kérdi tőlem szerbül, hogy a ló rúg-e vagy harap. Egy-
szer csak jön egy altisztféle, mondja nekik, hogy hajtsunk be a há-
zakhoz. Az én gazdám mutatja, hogy hova hajtsak be. Ő kinyitja a 
kaput, én behajtok, kifogjuk a lovakat, istállóba kötjük. Én mindjárt 
viszem nekik a szénát, de az én béresem vagy gazdám otthagyott. 
Fordítom a kocsit, ha parancs jön, készen legyek. De jön két telecskai 
ember, mondják, hogy pakoljam össze, amit haza akarok vinni, mert 
a kocsikat, lovakat itt kell hagyni, és én menjek a községházára 
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rögtön, mert ott kiállítják az írást, amivel kijöhetünk Kerényből. 
Még hozzátették, hogy ha itt maradunk, be leszünk zárva. Első 
gondolatom az volt, hogy én a szép és jó lovaimtól olyan könnyen 
nem válok meg, én akarnám két napig hajtani, és azután hazahajta-
ni. A másik mondat már, ha itt maradunk, be leszünk zárva, ennek 
már a fele se tréfa. Még idáig, hála Istennek, nem voltam bezárva 
egy fél órára sem, talán még az iskolába se. Így hát gyorsan a subát 
a vállamra dobtam, majd egy egész házikenyér a tarisznyába, azt is 
felveszem, a többi minden marad. Megyek a községházára, a többi-
ek már várnak, egy ember átkapja az írást és kilencen. Azt mondták, 
majd telefonálnak, ha kell menni a lovakért. Megindulunk hazafe-
lé gyalog. Beérünk Telecskára, mondják, hogy dobolták, hogy 
minden lóval a futballpályára kell menni. Ez már nekünk nem szól. 
Este van, az eső esik, sötét van és 11 pár lovat kocsival be kellett 
hajtani éjszaka Kerényre. Ez a húsz pár ló kocsival, mind a partizá-
nok részére lett átadva. És most nálam sem maradt egy kocsikerék, 
sem egy rossz csikó. Az a fő, egészségben maradtam, de a lóistálló 
is üres, de majd lesz valahogy. Egy hét múlva jöttek az oroszok, egy 
kocsis három lóval, a kocsin poggyász, 100 literes hordó finom 
borral, és mindég nekem vagy Mihálynak kellett a bort behozni, és 
inni velük. A lovakat a lóistállóba kötik. A végső nagy szobát elfog-
lalta a 3 kapitány meg egy narednik; berendezték a szobát irodának. 
Igaz, két hétig főzni kellett 5 embernek, de máskülönben jók voltak 
hozzánk. Engem nem engedtek ki az országútra sarat hányni, mert 
én tudtam kicsit szerbül, és meg tudták velem értetni, amit akartak, 
de a feleségemmel nem. Mikor akartak menni, kértem tőlük egy 
lovat. Azt mondták, ha jönnek visszafelé. Mikor elmentek, nekünk 
el kellett menni a röptérre dolgozni, no de ez nem lett volna baj, 
hogy dolgozni kell, dolgozunk, mint emberek. De akik rendelkeztek 
felettünk, nem voltak emberek. Mert 7 napi eleséget elvittünk ma-
gunkkal, száraz koszt, ez mind jó, de azt a sok rossz hideg vizet inni, 
napjában csak egyszer adtak volna egy kis meleg levesfélét, hogy a 
gyomrot egy kicsit felmelegítette volna. Itt a Bácska közepén, ahol 
akkor annyi élelem volt a közösség kezén, mert az a sok német ter-
mény, amit itt hagytak, nekik el kellett menni, de mi itt maradtunk, 
és dolgoztunk és dolgozni akartunk, hogy német vagy orosz, vagy 
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szerb, vagy magyar, aki rendelkezik felettünk, csak tartson bennün-
ket embernek, és ne állatnak, mint ahogy minket akkor tekintettek. 
Mikor világosodott, kihajtottak bennünket dolgozni. Volt olyan 
nap háromszor, hogy egész napon át esett az eső, bőrig áztunk, és 
lett volna egy kis teavíz, és este, amikor bementünk, igaz, volt egy 
kályha, de 40-50 ember bemegy, ebből kettő-három melléáll, az a 
teli vizes ruha, olyan rossz gőz volt bent, már az is kész betegség. 
Rajtunk száradt meg a ruha, ha megszáradt. Az a kis száraz koszt 
egy hétig a fejünk alatt meg is penészedett, akkor a vezetőség kül-
dette utánunk a másik hétre valót, és kínoztattak bennünket, és 
már 70 emberből 30-at az orvos elbocsátott orvosi cédulával, akik 
maradtunk, nem mertünk megszökni. Talán húszan maradtunk, 
akik hiteles engedéllyel jöhettünk el, de a röptérről gyalog. Amikor 
hazaértünk legyengülve, a belső rész át van fázva, három nap semmit 
nem bírok enni, de rajtam a nagy erőltetés, a dunna rajtam, a tete-
jében a suba, de azért fázik a lábam szára. Amikor nagy sokára 
felmelegedett a lábam, akkor nagyon fájt. Amikor a villany kigyul-
ladt, a szememre nem láttam, mert a fejemen olyan fekete festett 
bőrsapka volt. A vizes festék folyt a szemembe, meg többször olyan 
huzatos helyen dolgoztunk, így egész télen azt gondoltam, hogy a 
lábam és a szemem tönkremegy, de hála Istennek a gyomor is hely-
rejött. És ahogy következett a tavasz, a lábam és a szemem is meg-
gyógyult. Nagyon nagy szükség volt rám. A röptérről hazajöttem, 
lovak, kocsi nincs, a teheneknek a szár elfogyott, amit kora ősszel 
hazahordtunk. Amit nem bírtunk hazahordani, amíg a röptéren 
voltam, mind elhordták.

1980. február 6. Mert megjött a szabadság, és akik itthon voltak lo-
vaikkal, sógora, komája, jó barátja a vezetőségnek, meg volt engedve, 
hogy hordják. Hát az enyém közel volt, mind egy szálig elhordták, 
mikorra hazaértem. Most se kocsi, se ló, a száram, ami még megma-
radt, távol volt, a sziváci határban. De az Isten segített, mert voltak 
jóakaróim is, akik tudták és ismertek, hogy milyen ember voltam 
a szegényebb sorsú emberekkel szemben, és hoztak annyi szárat, 
amennyi szűkösen elég lett újig. Összefogott két egylovas ember és 
hoztak szárat, de már 6-7 kilométerről, mert közelebb nem volt.
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Az 1945. év, de már februárban vagyunk, közeledik a tavasz, de 
ló nincs, egy kis rövid kocsit kaptam a szomszédtól, jobban mondva 
az anyósától, mert ez gyerekkoromtól kezdve jó szomszédunk volt, 
de német. Az unokáját, 18 éves lányt elvitték Oroszországba. az apja 
önként elment vele, hogy ne legyen egyedül, a másik lányunokája 
férjnél volt egy anyaországi tisztviselőnél, és mivel ennek itt kellett 
hagyni Jugoszláviát, az egész család átment Magyarországra, a szo-
bai holmikat mindet átvihették. De az egy ló után való kocsijukat 
nekem hagyta az öreg szomszédasszony, meg egyéb ingóságot. 
Most, hogy ló is legyen, ahhoz pénz is kellene, de nálunk pénz 
nem hevert sohasem, nem voltam és nem vagyok pénzimádó, a 
szép és jó lovakért és kocsiért semmi pénzt nem kaptam. De mivel 
új állam van, és így egy kis kedvezményt juttattak nekünk is, az új 
gazda nem követelte az összes dohánytermést, csak valamennyit, 
így a dohányból csináltunk egy kis pénzt. Ló kellene, de kevés a 
ló, eladó nincs, csak olyan, amit nem lehet használni munkára, de 
valahogy ki kell indulni, a sült galamb nem repül az ember szájába. 
Így egy péntek reggel felkötöm a bocskort a lábamra, elindulok a 
zombori piacra szerencsét próbálni. Gyalog Kerényre érek, rendes 
vonatközlekedés még nincs, így megyek tovább, lassan haladok, 
mert a röptéri betegséget kihevertem, csak nagyon gyenge vagyok. 
Zomborba érek, az unokahúgom férje mondja, hogy piac nincs, de 
azért eljött velem. Lovat nem is láttunk, nemhogy eladót találtunk 
volna. Visszajöttünk, halljuk, hogy a városon kívüli házaknál, egy 
cigánynál van egy ló eladó. A sógorral megyünk megnézni. Ott 
áll a ló az istállóban, nincs megkötve, egy rongy formájú kötőfék 
a fején, egy félméternyi kötőfékszár lóg le. Akkora a szőre, mint a 
suba szőre, csak egy szeme jó. Kérdem a cigányt, hogy mennyit kér 
érte. Felelé, 2200 pengőt. Mondom neki, az sok, ezzel otthagytuk. 
A sógorral visszajöttünk, a város szélén volt a lakásuk, kicsit fala-
toztam náluk, azután megindultam hazafelé gyalog. Odaértem a 
csárdához, a cigány ott áll a csárda előtt. Kérdi, hogy nem veszem 
meg a lovat. Mondom, annyiért nem. Felelé, az nem sok, 1400 
pengő. Itt már én is gondolkodtam, bementem a csárdába egy kis 
pálinkára. Ott van másik 3 telecskai ember, mondom nekik, a 
cigány kínálja a lovat. Mondják, ők is nézték, de ilyen rossz lovat 
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nem vesznek meg. Megindulok kifelé. A cigány enged az árból, 
900 pengőért meg vettem. Akkor passzusról szó sem lehetett, 
hogy hol fogta, nem tudom, mert a ló nagyon rosszul nézett ki. 
Mindegy, 4 lába van, megindulok vele hazafelé. Lassan haladtam, 
de a ló is lassan lépegetett utánam. Kerényre érek, kérdezgetik, 
hogy vettem. Én mondom, 900 pengőért. Nevettek az emberek, 
mert úgy néztem ki, mint egy adoma. Fogom azt a fél méter rövid 
rongykötelet, és a lovat húzom utánam. A kerényi községházánál 
áll a telecskai község kocsija. Mondja Fodor Jóska, hogy kössem a 
kocsi után. Megörültem, felülök, a kocsi megindul, a rossz kötél 
elszakadt, a ló áll. Szólok a kocsisnak, hogy lemegyek, pénzt adtam 
érte, nem lehet itt hagyni. A kocsi eljött. Volt nálam egy zsák, an-
nak a madzagját odakötöttem a rossz kötőfékfejhez. Jövök lassan, 
kissé elgondolkodtam. Istenem, 4 évnek előtte 4 szép fekete saját 
nevelésű lovam volt, két kocsim! Most megnyerték a háborút, most 
vettem egy lovat, és lehet, hogy majd nekem kell húzni a kocsit. 
De hát mint Szapári Pétert a törökök ekébe fogták, engem meg az 
oroszok, kocsiba fognak a kommunisták, de azért a világ kereke 
nem fog megállni. A lovat vezetem, de már sem a ló, sem én nem 
bírok menni. Jön velünk egy ember, mondom neki, hagyjon el, én 
már nem bírok menni. Mondja, hogy van neki egy kis pálinka az 
üvegjében. Megittam, de mintha erőt kaptam volna, hazaérkeztem, 
hála Istennek. Bevezettem a lovat az üres lóistállóba, leoldottam a 
zsák madzagját és becsuktam az ajtót, de sötét este van. Bemegyek 
a szobába, ott van egy szomszédember, meghallotta, hogy lovat 
vásárolni akarok. Kérdé a feleségem, hogy hol a ló. Mondom, az 
istállóban. Kimennek, én meg lefekszek a padkára, úgy el vagyok 
fáradva, hogy talán egy lépést sem bírok tenni. Jön a feleségem, és 
mondja, hogy hideg a lóistálló, a marhaistállóban kell helyet csi-
nálni, és oda kell kötni. Csak fel muszáj kelni, pénzt adtam érte, 
és kell a ló. Másnap reggel, most már van egy kis kocsi, meg egy ló, 
ki kell próbálni. Befogom, felülök a kocsira, szólítgatom, de a ló 
nem indul. Azt gondoltam, hogy vagy német, vagy muszka, vagy 
rác, nem érti a magyar szót, de a kocsit tolja az édesapám, a Mihály 
fiam, de a lovat is tolja a kocsi, de a ló semmit nem húz. Kiértünk az 
utcára, meglátja a két szomszéd, jönnek és mondják, hogy így meg 
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úgy kell, akkor megy. Én szégyelltem, már 30 éve lovakat hajtok, 
6 csikót, saját nevelésem, betanítottam, nem kellett a kocsit tolni. 
Mondom nekik, próbálják ők hajtani. Hát felülnek, én hátul, de 
csak le kell szállni, tolni a kocsit. Egyszer nagy nehezen elindul, 
ostorozzák a szomszédok, de megérdemli. Az utcában erre-arra már 
4 dűlőt is kitesz a jártatás. Egy ember leállít bennünket, feljön a 
kocsira, kérdi, nem adom-e el a lovat. Mondom neki, eladom. 900 
pengőért vettem, annyiért adom. Hazaértünk, kifogjuk, az ember 
elvezeti a lovat, a feleségem sajnálkozik rajta. Mondom neki, én 
nem akarom a kocsit húzni. Másnap az ember visszavezeti a lovat, 
azt mondja, hogy nem eszik. Így hát nem lehet tőle megszabadulni. 
Én is adok neki szénát, zabot, de nem eszi, adok neki vizes pelyvát, 
kevés kukoricadara és marharépa. Az első napokban csak a répát 
ette, de később evett mindent, de a kocsit megindítani üresen sem 
megy. Más lóval összefogtuk, akkor is indítani semmit, én meg senki 
lovát elrontani nem akarom. Jön egy ember, van neki egy kis lova, 
eladja. Hogy hány éves, nem tudni, hogy 20-hoz közelebb, mint 10-
hez, de 20 centivel kisebb, mint a másik. 1400 pengőért megvettem. 
A kis szürke megindította a kocsit és húzta, de a másik 50 lépést 
elment, amikor meghúzta az istrángot. De mivel minden nap be 
voltak fogva, szántani lehetett, és volt is mit, mert sem a nénéim-
nek, sem a feleségem bátyjainak nem volt lova, így hát a kis szürke 
a sok szántásba, a sok kocsi teher elindításba tönkrement. Eladtam 
az unokatestvéremnek 700 pengőért. 300-at belefizetett, az őszi 
munkát valahogy elvégezte, de tovább a lábaira nem bírt felállni, 
így a többi pénzt elengedtem neki. Szeptember elején vettem megint 
egy lovat, ez teljesen vak volt. Így a két lónak csak egy szeme volt, de 
az őszi munkát elvégeztem rajtuk. Voltak, akik gúnyoltak. Hajnal 
Péter a szemembe mondta, hogy ilyen hitvány lovakkal dolgozok. 
A Trombitás predsednik felesége meg irigykedve mondta, hogy 
vannak lovaim. Amikor az ősszel a lovaimat, kocsimat elvitette, a 
predsednik úrnak a lovai, kocsija itthon maradtak, mert a kapujára 
ki volt írva, hogy predsednik. De amikor a kassza kulcsa elveszett, 
a predsednik úr bekerült a zárt ajtón belül Zomborba, azután az ő 
lovát, kocsiját elhajtották. Ezt nem azért írom, hogy örülnék a más 
kárának, csak rámutatok, aki másnak vermet ás, maga esik bele. És 
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hogy az Isten se nem siet, de nem is felejt, mindenkinek megfizet, 
ahogy megérdemli.

Beértünk az 1946-os évbe. Az én két lovamnak már nem volt egy 
szeme se, teljesen vakok voltak. Egy embernek volt egy hasas lova 
eladó, elmentem, de a fiatal gazda nem volt otthon. Estefelé ismét 
elmentem, de a lovat már eladták, el is vezették, 23 000 dinárért. 
Elmentem utána. Az illető 26 000 dináron alul nem adja. Megvet-
tem, pedig 3000 dinár elég nagy pénz volt, de nekem muszáj volt 
így csinálni, mert engem a Jóisten földmívesnek teremtett, ehhez 
pedig a jószágnevelés is kell. Ennek a lónak lett csikója, a nem indító 
lovat eladtam 11 000 dinárért. A munka megy, most már van két 
jobb ló, de most egy hosszabb kocsi kell. Vettem Szivácon egy rossz 
kocsit egy szerbtől 1000 dinárért, bizonyára németé volt. A hosszú 
oldalakat kijavíttattam, a többiről a vasakat leszedettem, négy új 
kereket csináltattam. A szomszédom, mikor elment, 4 új sínt ha-
gyott nekem, a 4 új kerékre ráhúzattam, az ócskavasakkal a többi 
farészeket megjavíttattam. És megint kezdtem zöld ágra vergődni. 
A kora tavaszi csikót eladtam 6800 dinárért. Csődör volt, vettem 
két fekete kancacsikót 7000 dinárért. Kisebbek, mint amit eladtam, 
de ez kettő. A csődörcsikó anyját is eladtam, mert nem bizonyult jó 
indítónak. Helyébe vettem egy piros pej paripát, fiatal, erős és szelíd. 
Mert abban az időben még nem volt traktor, jó földmívesnek, ha 
volt két jó lova, nem volt nehéz a gazdálkodás. Csak reggel, mikor 
világosodott, ki kellett indulni, és este sötétig. Most pedig sokkal 
könnyebb, a mai fiatalok mégsem szeretik vállalni a földmívelést, 
ami a megélhetést adja. Erről többet nem szabad írnom, nehogy 
valakit bosszantsak.

Még az 1946-os évről. Nagy jégverés ment a határunk három-
negyed részén keresztül. A dohányokat visszavágtuk, újranőttek, 
csak későn értek be és barnára száradtak, és a kukoricák is nagyon 
megsínylették. Fél termés lett belőle.

Az 1947-es évhez értünk. Ebben az évben már nem nagyon kellett 
napszámost fogadni, én meg a Mihály fiam a kapálásokat elvégez-
tük, a búzák aratását meg a kukoricák szedését részesek végezték. 
A dohányszedéshez és a csomózáshoz kellett napszámost fogadni. 
A tavasz elején a vak lónak lett egy csikója, de mivel a ló nagyon 
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étkes volt, a csikót is nagyon szépnek nevelte, és ősz felé az 1946-os 
évben vett két csikót is már betanítottuk kocsiba, ekébe, úgy volt, 
hogy ezeket hagyom meg. Szép két vasderes kanca. De itt megálljt 
parancsolt ez az ördögi rendszer.

Mert megkezdődött az a szerencsétlen kötelező világ, az obaveza, 
amire 35 év múltán is, ha rágondolok, csak a Jóistent áldom, mert 
csak az mentett, őrzött meg a vérebektől, lezárástól, meghurcolástól 
vagy megveréstől. Mert a cél nekünk volt szegezve; azoknak, akik 
a népeknek, a társadalomnak leghasznosabb munkásai, az élelem 
megtermelői. És ettől kezdve úgy elvették a kedvét a fiataloknak e 
fontos munkától (most meg jajgatnak, hogy a fiatalság nem marad 
a földmívelésnél). Én pedig, amikor a kötelező megkezdődött, 
megaláztam magamat: a feleségemmel együtt megkétszereződött 
szorgalommal, takarékossággal és kitartással megőriztük hitünket, 
és kérem a Jóistent, ezután se hagyjon el. Az édesapám ez év szep-
tember 3-án meghalt. Ebben az évben a búza végett nem volt bajom, 
mert szépen termett, a vetőmagot és az ennivalót meghagytam, de 
mivel a zab nem volt elég, amit követeltek, mert két hold volt vetve, 
és nem volt rá eső májusban, és nagyon kevés termett, és egy hold, 
amit még ebben az évben az édesapám használt, harmados zabot 
vetett bele, de mivel az én nevemen volt a föld, tőlem követelték a 
zabtermést három hold után. Így nem tudtam volna eleget tenni a 
zabkötelezőnek, de hogy a búza jól termett, két embert ki bírtam 
segíteni. Gardity Mihálynak 5 q és Farkas Györgynek 2 q búzát 
adtam beszolgáltatásra, ezért én kaptam a pénzt, de az ő nevükre 
lett elkönyvelve. Ők viszont ennyi zabot adtak be az én nevemre, 
de a zab ára az övéké volt, így ez nem volt feketézés, mert az állam 
megkapta, amit követelt, mi pedig megkaptuk, amit fizettek érte. 
Így zárult le az 1947-es év.

Jön az 1948-as év. Március derekán hívat a bíró a községházára, 
délután négy órára. Mikor bemegyek, sétál a bíró a folyosón, kérdem 
tőle, hogy miért hívatott. Mondja, hogy nekem meg Kormányos 
Imrének be kell menni 14 napra a községházára. Kezdődik a katasz-
teri revízió elkészítése. Először nem is tudtam, miféle revízió, ezt a 
rosszul hangzó nevet akkor hallottam először, amikor az első világ-
háború után a nagyhatalmak Trianonban a szegény árva Magyar-
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országot szétszaggatták és kiszabták a határát, vagyis revízió alá 
vették, hogy idáig a tied, és hallgass! Ez volt a revízió akkor. Csak-
hogy ez a revízió fordítva volt. Ahogy később megtudtam, most 
ezzel a revízióval nagyobb területet akartak írni a földtulajdonosra, 
még ha nem is volt a sajátja, el akarták fogadtatni vele, hogy mentől 
nagyobb terület legyen egy rakáson. Hogy annál jobban meg bírják 
terhelni kötelezővel és adóval. Én szabadkozok a bíró előtt. Mivel 
látta, hogy nem örülök a megtiszteltetésnek, akkor már magasabb 
hangot fogott, és mondja, hogy menjek be Mengyán Jóska szobájá-
ba, az megmondja, hogy mi lesz a kötelességünk. Bemegyek, az 
mondja, hogy naponta be lesz hívva 50 ember. És hogy ő és Lakatos 
Jenő kitöltik a kataszteri íveket, és mi ketten aláírjuk a nevünket, 
vagyis mi hitelesítjük. Itt is csak mentegetőzök, mondja, hogy ne-
künk nem lesz dolgunk, csak ülni és aláírni az íveket, mondom, itt 
a tavaszi munka, azt kell csinálni. Ő már erre nem felel, ő megmond-
ta a magáét. Kijövök, a bíró kérdi, no, mi van. Itt megint a munkát 
hozom fel, azt feleli, olyan embereket hívnak fel erre, ahol két férfi 
van, nálam és Kormányosnál is van legény a lovaknál vagy a lovak-
kal, aki dolgozik. Én most sem mondtam, hogy megyek; eljövök 
haza, de éjszaka felébredek, csak az van az eszemben, én most két 
hétig ott ülök, naponta látják sokan, majd mondják, már ez is kom-
munista. Nem, ezt el nem fogadom! Reggel bemegyek, mondom a 
bírónak, mentsen fel ettől, felelé, nem lehet, én megint mondom, 
nem akarok, itt a népek mit szólnak. Felelé, nekem, mióta itt vagyok, 
nem verték be a fejemet. Ide ilyen emberek kellenek, akik ismerik a 
határt, a földeket, és ehhez értenek; feleltem, én ehhez nem értek. 
Ő felelé, itt van Gábor, ő megtanít, utána felelé, könnyen megtalá-
lom a helyemet. Én azért mertem vele vitázni, mert két évig együtt 
legénykedtünk, és sokszor mulattunk, csak az már 26-27 esztende-
je, és azóta sokat fordult a világ kereke, és ő már akkor is ezt az elvet 
űzte, csak én még akkor ilyenekre nem gondoltam. A Baócki Gábor 
meg olyan főrendőrféle volt. És hogy a helyemet majd megtalálom! 
Kérdé tovább, hogy reggeliztem-e már. Felelem, nem. Menjek, reg-
gelizzek meg, és jöjjek vissza! Hát megkezdődik a munka. Mengyán 
Jóska előadja a törvényszabályokat, ahogy őneki meg van parancsol-
va. Először, egy családban nem lehet két földgazda, vagy az apára 
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írják ki a birtokívet, vagy a fiúra, ha már nagykorú. Itt kifelejtettem 
1947-ről egy nagy esetet. Mivel a kötelező megkezdődött, a kuko-
ricamennyiséget csak két lóra szabták meg, nekem pedig ekkor volt 
két lovam és három csikóm, így nem lehetett csikót nevelni. A lo-
vakat csak a tavaszi szántásvetés után akartam eladni, mert a két 
csikó be van tanítva kocsiba, ekébe sekély szántáshoz, de még csikók. 
Öt darabot pedig nem lehet fenntartani, hogy ha már a kukoricát, 
zabot oda kell adni ennek az éhes rendszernek. Így a két nagyobb 
csikót eladtam, párban 32 000 dinárért, tavaly vettem 7000-ért a 
kettőt. A 10 hónapos csikót eladtam 10 000 dinárért, de nagyon 
szép volt, a vak lónak a fia, és egy nagy kövér disznót eladtam 12 000 
dinárért. Ezeket a pénzeket mind el tudtuk volna költeni erre-arra, 
de három fiam van, és mind földmívesnek akartam nevelni, mivel 
én szerettem a földmívelést, és ekkor már 22 hold földünk volt, hogy 
8-8-8 hold legyen mindegyiknek, így még két holdat vettünk a 
telecskai határban, jó helyen, szép föld, tőlünk 4-5 km-re van. Nem 
Tito-föld, az nekem nem kell, ne adjon, de ne is vegye el. És ezt már 
a Mihály fiamra írattam, ekkor 19 éves volt. Most folytatom az 
1948-as évet, ahol elhagytam. Kérdi Mengyán, hogy ki legyen az 
első. Mivel az első napra én is voltam az 50 ember közt beidézve, 
felelem, lehetek én is, és sorolom: 8 hold van a tizenegyedik dűlőben 
egy tagban, előttünk van a határ térképe lefektetve, mutatom neki 
a helyrajzi számot, az összes 8 katasztrális hold 233 négyszögöl. A 
sziváci határban van 5 katasztrális hold és 1556 négyszögöl. A má-
sodik dűlőben van 4 katasztrális hold és 121 négyszögöl. Az első 
dűlőben van 3 katasztrális hold. A hetedik dűlőben van 1459 négy-
szögöl. Így az enyém és a feleségemé 22 hold, 169 négyszögöl. Mon-
dom Mengyánnak, a két hold 40 négyszögöl híjával a Mihály fiamé! 
Mengyán felelé, a törvény úgy írja elő, ha egy családot képezünk, az 
enyémhez kell ragasztani. Ez készen van, jön a másik emberé. De 
most mindenki szeretne, még ez tart, széthurcolkodni: fiú az apjá-
tól, az asszony a férjétől. És akinek 13 hold van, de nincs rendezve, 
az már 2-3 holddal kevesebbet mond be, lassan halad a munka, lehet, 
hogy 30 emberét sem tudjuk naponta elvégezni. Van, aki eljön hoz-
zánk, és engem okol, hogy az apja földjét is az övéhez írták, és most 
náluk megvan a veszedelem, mert úgy látja az apja, hogy a szülők 
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meg vannak kiskorúsítva. Tehát azt gondolta az ember, mivel engem 
ott látott, mintha én intézném ezt, pedig úgy menekültem volna 
onnan! Meg nálam is a fiam nevén volt a föld, mégsem bírtam elle-
ne védekezni, csak az enyémhez írták, mert ez az ördögi törvény így 
diktálja. Egy másik eset, bár ha nem lettem volna ott, nem láttam 
volna, hogy milyen piszkosság megy ebben a demokráciában. Mert 
bejött három főember, a bíró, a jegyző és Bócsó, mert ezeknél is 
két-három földgazda volt. És mondják Mengyánnak, hogy nem 
helyes ez, hogy két földgazda van egy családban, mégis vagy a fiúra 
írják a szülőkét, vagy a szülőkéhez írják a fiúét. És azután ezét a 
három emberét, meg akit ők pártfogolnak, széjjel lehetett szaggatni 
két-háromfelé is. És ekkor kezdődött el a kategóriázás. Az első, 
második, harmadik kategóriába jutottaknak nemigen volt beszol-
gáltatnivalójuk. Én meg az ötödik kategóriába kerültem. És bármi-
lyen jó termésem volt, mégis vásárolnom kellett búzát, kukoricát, 
vágójószágot tízszeres áron, mint ahogy engem fizettek, amit muszáj 
volt nekik átadni. Még volt négy napom, hogy ott kell lennem a 
községházánál, kértem, hogy mentsenek fel, de nem engedtek el, le 
kellett tölteni a 14 napot. Ekkor láttam, hogy az igaz embernek ezen 
a téren veszíteni kell, de a hazug, az győz (mert azok vannak a ha-
talmon). Halad az idő, április, május, kell a búzaeladásokat lekötni; 
ezek előtt, aki, még a búza talpon volt, ki sem kalászolt, és eladta a 
búzát, nagyon szegény, gyengeelméjűnek tartották, most pedig az 
a törvény, hogy mentől előbb el kell adni. Hát nekem akkor volt úgy 
8 hold búzavetésem, hát lekötöttem 25 q-t. De úgy május utolján, 
mikor a búza kikalászolt, láttam, hogy szép, egészséges, bementem, 
hogy még kötök le. De azt mondják, az ötödik kategóriának már 
nem lehet lekötni, miért nem kötöttem le előbb, belenyugodtam, 
úgy gondoltam, majd cséplés után, ami eladó lesz, majd akkor el-
adom, mert aratórész, cséplőrész, ennivaló, vetőmag kijön belőle, a 
többit majd leszállítom, amikor kész a cséplés, kiszámolok mindent 
belőle. 41 q-t beszállítottam. Igen ám, de ami le volt kötve, azt ki-
fizették 530 dinárért, és annyi bón q-ként, ez már megint egy új 
törvény, amit én nem tudtam, hát így, ami le volt kötve, azt úgy 
fizették. Ami nem volt lekötve, 430 dinár egy mázsa, de azért bónt 
nem adtak. De az elszámolási cédulát megőriztem, és ezután figye-
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lek mindent, mert minden nap más a törvényes, és a törvény betar-
tása mellett is megcsalnak, ha nem vigyázok. A munka is szaporodik, 
és akárhogy vigyázok, én is csak tévedhetek. Ami két hold földet 
vettem, Kerényhez sincs messzebb, mint Telecskához. Kerényen 
lehetett olcsón trágyát venni, mert még volt sok német trágya. Így 
hát áprilisban, május elején 57 kocsi trágyát kihordtunk Kerényről 
a Mihály fiammal. 33 kocsival az új két holdra, a 19. dűlőbe és 24-
gyel a 11. dűlőbe. Két erős lovam volt, a vak lónak megint volt egy 
kiscsikója, de azért a hosszú kocsit érett trágyával megrakva húzták 
lassan, akkor még nem volt betonút, de mindég jó út volt. Hogy 
még az 1948-as évet befejezzem a megpróbáltatásokkal, 12 q mar-
hahúst be kellett szállítani, de mivel ekkor fejőstehenek és kis 
borjak voltak, így leszállítottam egy öthetes bikaborjút, 105 kg volt, 
és vettem az Ungárnál egy meddő tehenet egy cselédtől, de mivel 
tudták, hogy szorulva vagyunk, jó pénzt kellett érte fizetni, de ez 
is csak 450 kg volt. Akkor Csík Pistától vettem 3 q disznóhúst, 
mivel ez neki felesleg volt, de megkapta az államtól a megszabott 
árat, nem volt ez neki kötelező, így az én kötelezettségemre lett 
elkönyvelve, de azért én többet fizettem neki, mint amit az állam-
tól kapott. És Nyomtató Mihálytól is 2 q körül, ilyen alapon attól 
is, a többit elengedték. Az őszi munkákat is jól elvégeztük, és no-
vember 4-én a Mihály fiam berukkolt katonának kettő évre. Nagyon 
hiányzott nekünk, de azért örültünk, hogy fel bírtuk nevelni, hogy 
egészséges, katonának való volt.

Csak azután még a dohányt kellett csomózni és szállítani, most 
ezt az évet befejeztem. Az 1949-es és az 1950-es évet, még élek, nem 
tudom elfelejteni. Csak Istent áldom azóta, hogy megőrzött, hogy 
megmaradtam ép testtel, ép elmével és ép lélekkel. 1949 elején köve-
telnek 60 kg zsírt és 30 kg disznóhúst. Mivel húst nem bírtam, így 15 
kg szalonnát elfogadtak a 30 kg hús helyett, mert abban az időben 
a szalonnát kétannyira értékelték, mint a húst. Éppen ekkor olyan 
250 kg körüli nagy disznót vágtam, egyet, akkor nem volt több. De 
hogy nekünk is maradjon valami, vettem szalonnát a mészárostól, 
és Bagyon szomszédomtól kaptam 20 kg zsírt kölcsönbe, így eleget 
tettem ennek is. De itt az embernek észen kell lenni, ne bántson 
senkit egy rossz szóval sem, de amit követelnek, azt adja oda. A 
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Jóisten mindég adott olyan bölcs gondolatot mindkettőnknek a fele-
ségemmel együtt, és ezért őt el nem hagytuk soha, de ő sem hagyott 
el minket soha. Március elején elmentem Bajmokra a piacra, vettem 
egy borjút, olyan 250 kg körülit 15 000 dinárért, hogy neveljem be-
szolgáltatásra. De megkezdődött az adó behajtása is, már januárban 
tudták, hogy kinek milyen jövedelme volt az 1948-as esztendőben, 
és hogy mennyi adó van utána, ezt felolvasták a kocsmában, én nem 
voltam ott. Utána való napokban beszélik, hogy kinek mennyi adót 
olvastak fel, hogy a Reiter malmosnak és Samuéknak legtöbb adót 
olvastak fel, mert hogy ők gépekkel dolgoznak, magasabb jövedelem 
után magasabb adó, utánuk én következek az elsők közt 91 000 
dinár adóval. 1948-ban kifizettem 43 000 dinár összeget, amit ne-
gyedévenként törlesztettem. De most pénzem nincs. Behajtottam 
Zomborba a piacra a fiatal, szép és jó erős lovamat eladni, mentek 
arra a Váci Ferencék a vevőkkel, a lovat látták, de oda se jöttek, hogy 
megkérdeznék, mennyit akarok érte kapni. Hanem este, mikor már 
lefeküdtem, zörgetnek, hát ott van Váci Ferenc, kérdé, hogy el aka-
rom adni a lovamat. Mondom, azért vittem a piacra. Felelé, vigyem 
be reggel Zomborba, 56 000 dinárt fizetnek érte, a komisszió átveszi, 
csak hogy ha beviszem, a passzust csináltassam meg erre és erre a 
címre. Mindjárt megyek a nénémékhez, hogy ideadnák-e a lovukat, 
hogy legyen, ami visszahúzza a kocsit, mert a vak lovamnak megint 
csikója van, nem hajthatom Zomborba. Így hát a néném menye 
mindjárt kapott rajta, hogy az övét is, ha megveszik, adjam el. Így 
hát mindkettőnek a passzusát átírták, és mindkettőt behajtottam és 
eladtam, az enyémet 56 000, a nénémékét 55 000 dinárért, de pénzt 
nem kaptam értük. A kocsit, szerencsémre volt bent egy telecskai ko-
csi, az ember elvállalta, hogy hazahúzatja. Másnap ismét bementem 
a pénzért, de csak mikor a lovak a vagonban voltak, akkor kaptam 
meg a számlát, amellyel a postára mentem, mert ott fizették, de dél 
elmúlt, és 3 óráig kell várni, amikor a postáról elindultam, kocsi 
nem akadt, a vonat már elment. Így hát a két szép ló árával gyalog 
indultam el Zomborból, úgy fele útján Kerénynek utolér Samu Jani 
biciklivel, kérdi, hol voltam. Elmondtam neki, ő mondja, hogy üljek 
fel a biciklire, és jöjjek el 1 km-t, és tegyem le, és ha odaér gyalog, 
ő ül rá, így váltogattuk egymást, de mikor már Kerényhez közeled-
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tünk, esteledni kezdett, megköszöntem neki a szívességét, folytatta 
az útját hazafelé. Én meg jövök, csak Istenben bíztam, Kerényben 
még bementem egy kocsmába egy pálinkára, volt ott sok ember, 
de mit tudták azok, hogy egy kopott ruhájú földmívesnél mi van. 
Megittam gyorsan a pálinkát, indultam, de már sötét volt. Jövök 
Kerényből, feljött a hold, elég jó idő volt, látom, messziről jön va-
laki szembe, én nagy jó estét mondok neki, ő meg csendesen, alig 
hallhatóan felel valamit, csak akkor látom, egy asszonyféle. Jövök 
tovább, úgy 3 km-re eljöttem Kerénytől, megint egy biciklis utolér, 
Piri Jani, a keresztlányomnak a férje, kérdé, hol jártam, és hogy 
találkoztam Bakos Pannával. Felelém, találkoztam egy asszonnyal, 
meg elmondtam neki, hogy hol voltam, nem hagyott el, ő vezette a 
biciklit, és beszélgettünk, egy dűlőre voltunk Telecskától, mondom 
neki, hagyjon el, megköszöntem neki a szívességét, ő elment, én 
pedig szerencsésen hazaérkeztem. Hála Istennek! Az első az adót 
kifizetni, utána beszélgetek egy emberrel, és kérdem, hol lehetne 
megtudni, mire vagyok én úgy megterhelve adóval. Az ember felelé, 
a Mengyán szobájában van egy nagy könyv, abban van följegyezve 
mindenkinek, hogy mire van úgy megadóztatva.

Tényleg meg is találtam, rájöttem a gazságra. Ami búzát beadtam, 
25 q-t, ami le volt kötve, azt úgy adóztatták meg, annak jövedelme 
szerint, de 16 q búzát és 4 q árpát úgy tüntették fel, hogy feketén 
adtam el. Mondom Mengyánnak, én azt a 16 q búzát és 4 q árpát 
beszállítottam, és nem feketén adtam el. Mondá, hozzam az elszá-
molási cédulákat, viszem és mutatom neki, mondja, hogy kérvényt 
kell csináltatni, és a cédulákat hozzá kell kapcsolni, mondja, hogy ő 
megcsinálja a kérvényt, kérdem, hogy mit fizetek, amiért csinálta a 
kérvényt, felelé, 3000 dinárt. A haszontalan nem szégyellte a száján 
kiereszteni. Mondom neki, az nagyon sok. Felelé, Varga Pista bácsi 
5000 dinárt fizetett, de az biztosan ravaszsággal járt, és nem sajnálta 
az 5 ezrest, mert lehet, hogy 50 000-t mentett meg vele, még többet 
bírt inni a kocsmában. De én, aki a 20 q gabonát, amiért nem volt 
lekötve, fele árát sem fizették; és még abból is 6 q búza árát kérte 
a kérvény megírásáért, ők csinálták a gazságot, és engem kínoznak 
mindenfelől. Kifizettem a 3000 dinárt. De mit csináljak? Vádoljam 
az ördögöt az anyjához, avagy piszkáld a ganét, annál büdösebb? 
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És nekem abban az időben nem volt senki pártfogóm. Csak a Jó-
isten, és csak akit Ő küldött a segítségemre. Nemsokára megjött a 
végzés, és 28 000 dinárt leszámoltak, de a pénzt vissza nem adták, 
beleszámolták az 1949. évi adóba. (Nem biztos, hogy beleszámol-
ták.) Eljött Szent József napja, ami nekem az 50. névnapom. Éppen 
szombat volt, elmentem a templomba. Mise után, ahogy kijöttem, 
piac volt. Két ló egy kocsihoz kötve, nézem a lovakat, mintha az 
egyik megfelelne nekem. Kérdem az embert, eladja. Felelé, igen. 
Megvettem 28 000 dinárért. Olyan se nem öreg, se nem fiatal, se 
nem kicsi, se nem nagy, se nem csúnya, se nem szép. Hazavezettem, 
kifizettem az embert, és elmentem a postára. Mivel nevem napján 
lovat vettem, a Mihály fiamnak küldtem egy kis pénzt, hogy ő is 
részesüljön az áldomásból. Utána elmegyek a kocsmába, a néném 
lánya a vendéglős, csak két ember volt. Bezdán Pista, a méhész és 
Kormányos Gyura bácsi. Mondom a húgomnak, hozzon 3 pohár 
bort, megkértem az embereket, hogy fogadják el, igyuk meg az 
egészségünkre. Elfogyasztottuk, ők mennek haza, én is elmegyek. 
Jövök hazafelé, az óvodát meghaladva jön velem szembe 5-6 fiatal-
ember, kérdik, hová megyek. Felelém, haza. Mondják, Jóska bácsi, 
jöjjön vissza, Szent József napja van. Én visszafordultam, bár azután 
mindég bánkódtam, hogy visszafordultam, hogy rájuk hallgattam, 
de ez megtörtént. Visszaértünk, hát néhány pohár bort fizetgettem 
egyiknek-másiknak, de én is, mintha parancsolták volna, ittam, és 
hamar nótázni kezdtem. Volt talán két zenész, és mivel még nem 
volt így szerencséjük kocsmába nekem zenélni, hamar megtalálták 
a jelenkori nótámat, mert a harmadik asztalnál az én asztalomtól 
távolabb, az odbortagok ültek, lehet, hogy ők nem is figyeltek 
engem, én meg csak danoltam. Magyar ember vagyok, elbírom a 
nehéz sorsom. És mivel tisztán ittam a bort, így megártott, és ezt 
szégyelltem. Mert a szódát nem szoktam, hanem amikor észreve-
szem, hogy melegít a bor, egy fél liter kúti vizet megiszok, az eloltja 
a tüzességet, és lehet megint kissé iszogatni. Ekkor ez megtörtént, 
beesteledett, elköszöntem a vendéglősnétől, a néném lányától, el 
is jöttem én szépen, talán nem is tántorogtam. Hazaértem, nem is 
vetkőztem le, lefekszek a díványra, talán 10 percig sem feküdtem, 
elmelegedtem, siettem ki, de amikor az istállóhoz értem, megfogtam 
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én az istállóajtót, de talán mindjárt el is engedtem, elestem. Hogy 
meddig feküdtem ott, nem tudom, csak mikor felébredtem, nagyon 
fáztam. Utána nem lett semmi bajom, nem is hánytam, a fejem sem 
fájt, de hogyha fel nem ébredek rövid időn belül, nagy bajom lehetett 
volna. Azért ezt a József-napot mindég eszemben tartottam, és azért 
is írtam le, hogy ne keseredjen el az ember, hogyha sors ostorozza 
is, és ne a borba vagy pálinkába fojtsa keserűségét, mert ennek 
nem jó következményei lehetnek. Ez példa rá. Én inkább danolok 
vagy énekelek, mikor a bajok rám nehezkednek. Ezt nagyon sokat 
énekeltem: „Ó, ne búsulj, föld árva gyermeke, / Ha körülfog/-vesz 
a bajok serege. / Rózsa nyílik a kíntöviseken, / Nyugodjál meg égi 
végzeten.” És ezt: „Jól tudod, nagyon sok az én bajom, / Hányják a 
hullámok kisded hajóm. / Atyai kebledre hajtom fejem, / Ne hagyj 
el engem én Istenem!” És mondhatom, most, 80 éves koromban 
sem hagyott el az Isten. Akármilyen csapást is mért rám, de el nem 
hagyott. Áldás váltotta fel. Jó értelemmel és egészséggel, hogy tovább 
küzdhessek a rossz ellen.

Folytatom tovább, mivel a Mihály fiam elment katonának, Józsi 
fiam csak 11 éves, nincs aki segítsen, hogyha valami munkában két 
ember kell. Mégis találtunk egy öreg házaspárt, akik megszerettek 
minket, és mi is őket. De nem is úgy tartottuk őket, mint az uraság 
a cselédeket, hanem mintha a családba tartoztak volna. Idős ember 
és asszony, Mozsorból lágerba dobták őket, mert magyarok voltak. 
Négy családjuk volt, azok átléptek Magyarországba, ők pedig, 
amikor a lágerből kiengedték őket, Telecskán húzódtak meg. Itt 
most minálunk dolgoztak napszámban, és a kukorica-, napraforgó-, 
dohánykapáláskor és -ültetéskor. Ilyenkor mindég a mi főztünket 
és kenyerünket ették. Kivéve a búzaaratást és a kukoricatörést. Ez 
részre ment, ekkor a saját kosztjukon voltak.

Eljött az aratás, az én munkásaim lekaszálták, amit bírtak. Amit 
nem bírtak, más kaszálta le. Lassan haza is hordtuk, olyan közepes 
jó termés volt búzából, úgyhogy amikor a cséplés megtörtént, az 
aratórész, a tizedik kiment belőle, szintén a cséplőrész, vetőmag, 
ennivalót kivettem belőle. A többit mind beszállítottam. Hívat a 
községházára a zombori terményellenőr, Zsúnics nevű ember, akinek 
már a neve hallatára remegett az ember, hogy vigyem a cséplési 
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eredményről és elszámolási összegről szóló cédulát, mert az ilyene-
ket, mint én, nagyon ellenőrizték, hogy tartom be az ő törvényüket, 
és hogy bírnak cselekedeteimben megfogni. Mint az Úr Jézust a 
farizeusok és a zsidó főpapok, hogy hol bírják a beszédjében és ta-
nításában megfogni. Tehát átnézi a számolásokat, azt mondja erre 
nekem, hogy minden rendben van. Megkönnyebbülve távoztam. Rá 
egy hétre hazaérünk a dohányszedésből, mindnyájan kint voltunk 
a határban, jön a kisbíró mérgesen, hogy hányszor itt volt már, és 
nem bírt bemenni, mondom neki, mikor a határban vagyunk, nincs 
itthon senki, a kaput be szoktuk zárni. Mondja, vigyem azonnal az 
elszámolási cédulákat a községházára, csak annyit időztem, hogy a 
dohányos kezemet megmostam, és így mentem. Benyitom az ajtót, 
egy ember ott áll előttük, vallatják úgy, mint a csendőrök a rabló-
gyilkost, azzal végeztek, most én jövök sorba. Bent van két úrféle 
meg egy milícia, mindjárt mondják, hogy az obavezát nem adtam 
be, de csak szerbül beszélnek. Nemigen tudok szerbül, de mindent 
megértettem, hogy mit akarnak, és hogy mennyit követelnek. No 
most én, ahogy tudtam szerbül (ja otyemo rádim, tréba jédim, ako 
treba orám, treba szejem, ima zemlye), hogyha akarták volna, meg-
érthették volna, igaz, nem tisztán mondtam, de magyarul így értel-
meztem volna: én akarok dolgozni, kell ennivaló, akkor kell szán-
tani, kell búzát vetni, van föld. Az írások előttük vannak, de 
mindamellett követelnek, mert az obaveza (a sátán) többet követel, 
ír elő. Én csak azt hajtogattam, ne mogum, ne mogum. Mikor látták, 
hogy nem bírnak velem boldogulni, parancsolják, hogy üljek le a 
padra, és gondolkozzak. Jön a másik ember utánam, kit szintén 
szorongatnak, de én nem figyelek oda, elég volt nekem a magam 
baja, hogy ki volt, vagy mit követeltek tőle. Behívják Bába Sanyit, 
mondják neki, hogy magyarázza meg nekem, hogy ennyit meg eny-
nyit be kell szállítanom. Sanyi mondja nekem magyarul. Felelem 
neki, értem én, hogy mit és mennyit követelnek. Újból csak azt 
mondom, nem bírom, mert akkor nekem nem marad sem ennivaló, 
sem vetőmag. Sanyi felelé nekik, hogy én mit mondtam. Feleltek 
Sanyinak, de ezt már én nem értettem, mit jelent. Csak Sanyi mond-
ja nekem, hogy menjünk be az első számú szobába. Hát bemegyünk, 
Sanyi hozzáfog a jegyzőkönyv megírásához. Írja a nevem, mikor 
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születtem, én felelem nyugodtan, de ebben a szobában bent volt 
Kaszás és Varga vőtársam, odbortagok. Mondja a Varga nekem: 
„Sógor, menjen vissza, és mondja, hogy beszállítja, mert magát is 
elviszik, meg a búzát is elviszik.” Hirtelen meggondoltam, ez nem 
lesz jó, hogy a búzát is elviszik, meg engem is. Erre már mondom 
Sanyinak, hogy hagyja abba. Tehát visszamentem, és mondom nekik, 
hogy beszállítom a búzát. Mondják, hogy holnap délben jelentkez-
zek a beszállítási cédulával, így hazaengedtek. Mikor hazamegyek, 
kérdé a feleségem, hogy mi van. Elmondom neki, egyre hálálkodik, 
hogy így cselekedtem. De én is hálát adtam az Istennek, hogy az az 
ember csak ennyit mondott. Ha mással nem is segíthetett, de ez elég 
volt, és nem is nyakaskodtam, mert ő tudta és ismerte a helyzetet, 
én meg lealáztam magamat, és beszállítottam a búzát, mert már 
ekkor ki volt szabva rám a 48 q, ha nem is terem. Mert akkor csak 
egy órát nem voltam otthon, a munka áll, a zöld dohány a kocsin 
melegedett, a feleségem a konyhán főz, a Mihály fiam katona, a 
másik két gyerek csak gyerek, sem jószágnál, sem a lovakkal nincs, 
aki dolgozzon, és elvihettek volna talán egy hónapra vagy többre is, 
és nem menthetett volna fel senki. De így most az Isten megmentett. 
És én ezután semmiben sem mertem ellenkezni, amit kértek, meg-
adtam. Ezek után jön a marhahús-beszolgáltatás, az 1949-es évre 
csak 180 kg. Azt a borjút, amit kora tavasszal vettem beszolgálta-
tásra, nem szállítottam be, mert úgy néztem, talán hasas. Vettem 
mástól 180 kg marhahúst feketén, 100 dinár 1 kg, és kaptam érte 
19 dinárt és annyi bónt 1 kg-ért. Most 4 kövér disznót és egy sovány 
disznót kellett Csonoplyára elszállítani. Szintén, ha nem volt kövér 
disznóm, vehettem 100 dinárért kilogrammonként, de feketén, és 
kaptam 19 dinárt kilójáért, és annyi bónt, de most jön megint egy 
eset. Jönnek nézni az istállót, mivel azt a borjút, amit kora tavasszal 
Bajmokon vettem, kötelezőbe nem adtam be, másképpen intéztem 
el, ahogy föntebb írtam. Most feleslegesnek találták, és el kellett 
szállítanom Csonoplyára, volt benne 500 kg. Kaptam érte 9500 
dinárt, és annyi bónt, és fele súlyáért adtam 15 000 dinárt. Itt most 
leírom a bónnak az értékét. Nekünk 10 dinár után 10 bónt adtak. 
Ha mink sok pénzzel rendelkezhettünk volna, de sok mindent 
összevásárolhattunk volna, mert vásárlásnál olcsóbb volt minden, 
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mert ekkor értéke volt a bónnak, de mivel nekünk az adó is sok 
pénzt felemésztett, és a sok búza-, kukorica- és húsráfizetések fel-
őrölték a pénzt, és a bónt el kellett adni, kaptunk érte 25 parát, 
legjobb esetben 50 parát 1 dináros bonért. Vendéglősöknek, pékek-
nek tudtuk eladni. Tehát itt nekünk meg kellett tanulni a gazdál-
kodást, de mindég veszteséggel zárult. Sokan úgy ítéltek meg ben-
nünket, hogy buták vagyunk, nem vagyunk elég rafináltak. Persze 
ha én elmegyek Bócsóhoz, aki a feleségemnek unokatestvére, vagy 
Vas István bíróhoz, aki legénykoromban nagyon jó kolléga volt, 
panaszt tettem volna nekik, mindjárt kiemeltek volna a csávából, 
még egy piszkos tiszti helyet is adtak volna, és akkor aktív kommu-
nistának kellett volna lennem. De az Isten nem annak teremtett, és 
az édes jó anyám nem úgy nevelt, hogy csaljak, lopjak, hazudjak, 
hanem hogy a családomnak, szeretett magyar községemnek, magyar 
nemzetemnek vagy hazámnak, hogyha jugoszláv állampolgár vagyok 
is, csak becsületes, hasznos munkás gyermeke legyek, és két úrnak 
nem lehet szolgálni: a sátánnak és Istennek, és most az előbbi van 
a hatalmon. Így az utóbbihoz tartozóknak nagyon sokat kell tűrni, 
szenvedni. De az idő kereke nem áll meg… A munka min dég szapo-
rodik, a megtermelt gabonát hazatakarítjuk, beszállítjuk, azután 
megyünk vásárolni, egyik felé a feleségem, másik felé én megyek 
búzát vagy kukoricát vagy kövér disznót venni, de arról szó sem 
lehet, hogy nem kaptunk volna. Akinek volt eladó, bátran felkínál-
hatták nekünk, nem kellett nekik félni, hogy mi feljelentjük őket, 
sőt mi örültünk, ha megkaphattuk, amire szükségünk volt, mert az 
életem forgott kockán. És az Isten olyan jó egészséggel és gondol-
kozó tehetséggel áldott meg bennünket, hogy el nem keseredtünk, 
bármily probléma adódott is elő, mindjárt megtaláltuk a megoldást, 
és hogyha a közben bajokon túlestünk, és tovább imádkozzál és 
dolgozzál, fütyültem, danoltam, énekeltem. És közben jöttek a ro-
botmunkák, és menni kocsival a Gerschnerhez. Egyszer nem men-
tem, a búzámat vetettem el. Meg lettem büntetve 3000 dinárra, de 
nem kellett kifizetni. Pál ügyvédnél kellett kérvényt csináltatni, és 
a bírságot a helybeli szövetkezetnél kellett ledolgozni. Mentem két 
lovammal, egy csikóm volt harmadiknak, és saját nagy vetőgépem-
mel vetettem a búzát egy egész nap, másnap két lóval boronáltam. 
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Ez volt a büntetés díja 1949 őszén. Most, midőn e sorokat írom az 
1989. évben, mennyi pénzt kellene kifizetni ennyi munkáért. Jön 
december negyedike. Vasárnap szavazás, én nem mentem szavazni. 
Kinek van kedve ilyen gaztettekkel a szekerüket tolni? Délután, 
mikor a jószágoknál elvégződtem, a feleségemmel elmentünk egy 
unokatestvéremhez beszélgetni. A gyerek itthon maradt, a kaput 
bezártuk. Este van, de alighogy elmentünk, zörgetnek. A fiam 
mondja, hogy nem vagyunk itthon, kintről mondják, hogy menjünk 
szavazni. Amikor hazaértünk 10 óra lehetett, lefeküdtünk. 11 óra 
tájban zörgetnek, kimegyek. Ott van a kisbíró, mondja, hogy a bíró 
úr parancsára reggel 5 órára kocsival, 3 üléssel legyek a községházá-
nál. Zomborba kell vinni az urnaőröket, az eredmény beszámolá-
sára. Hogy talán mindenki leszavazott, egyedül én biztos nem. Azért 
is lettem megbüntetve, de a büntetést kiálltam. Igaz, szegény lova-
imnak nagyon meg kellett szenvedni, mert csoda rossz út volt 
Kerényig. Kerékagyig érő sár volt, és vittem a nehéz, hosszú kocsival, 
rajtam kívül Stefánt, Bába Sanyit, Piri Palkót és Márki Antit, de 
olyan lassan haladtunk, de az urak nem parancsolhattak, mert nem 
is fizettek. Olyan szegények voltak, hogy a 4 ember közül nem akadt 
egy sem, aki egy pohár bort fizetett volna, no nem is kívántam. De 
akármilyen nehéz út volt, megtettem, nem szívesen, de attól is tar-
tottam, ha nem megyek, még nagyobb büntetést mérnek rám. És 
amikor megtudtam, hogy milyen ócska, rongy emberekre adták le 
a szavazatukat szegény telecskai emberek, akik nem tudták, hogy a 
leghaszontalanabb embereket választották a község vezetésére. A 
híres Bezdán Ador, a másik, a párja, Medve János, akik példaképei 
lettek a kommunista rezsim vezetőinek. 10 hónapi uralkodásukkal 
megmutatták, hogy mire képes egy ilyen rezsimbe megválasztott 
piszok. Elérkeztem életem delére, mert azt mondják az 50. évnél 
vagyunk életünk delén, tehát én is december 25-én odaértem.

Az 1950-es esztendő is tele van küzdelmekkel és megpróbálta-
tásokkal. Mindjárt az év elején megkezdődik velem szemben az új 
bírónak a szerepe. Február harmadikán semmi dobolás, hogy lóvizit 
lesz, csak jön a kisbíró, hogy menjek azonnal a lovakkal a községhá-
zához, lóvizit lesz. Hát befogom a lovakat a szánkóba, és felhajtok 
községházához. Beállok az udvarba, de nem látok ott lovakat, nézem, 

q  



e 98 w   q

milyen lóvizit lesz itt. Ahogy megállok, mindjárt körülfogja az egyik 
lovat, nem a vakot a bíró meg egy ismeretlen ember, és fogják ki az 
egyik lovat, mint a rablók fényes nappal, nem is kell nekik félni, 
szabadság van, hiszen ezt várták a csavargó dologkerülők, és a bíró 
vezeti, szalad vele a község istállójába, amit egy évnek előtte vettem 
28 000 dinárért József napján. És fizettek érte 10 000 dinárt. Ha 
szabadon adhattam volna el, 40 000 dináron alul nem adtam volna, 
vagy semennyiért, mert egy biztos igavonó volt. De hogyha semmit 
nem fizettek volna érte, akkor sem bírtam volna keresni, mert idáig 
a rablók éjjel raboltak, most pedig világos nappal végzik, és nem is 
kell nekik félni. Tehát a vak lóval hazahúzattam a szánkót, igaz, 
hogy volt otthon a vak lónak a kétéves meg az egyéves csikója, meg 
a vak ló ekkor is hasas volt. Tehát, mivel én szerettem a csikókat 
nevelni, könnyen bírták tőlem elvenni, pedig ekkor nem volt háború. 
A következő füzetben folytatom tovább.
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EZ A MÁSODIK FÜZET w

Jön a tavasz. Ki van szabva rám, hogy mit vethetek a földembe. Ki-
írnak 1 hold borsót, 1 és fél hold magtermő kendert, szétszaggatják 
a földjeimet ilyen haszontalan terményekkel, de a 178 q kukoricát 
szemesen és a 48 q búzát kötelező beszállítani, ha terem vagy nem 
terem, meg a disznó, meg a marha, és még a Jóisten is próbára tesz 
bennünket, hogy bírjuk-e még tovább. Májusban eső nem volt. A 
kukorica nehezen kikelt, de nagyon vékonyan indult, here volt talán 
1 és fél hold, de az sem nől, a dohány is, 16 000-ből csak 7500 szál 
maradt meg, fél hold paprikaültetvény, ez is, mivel eső nem volt, 
csak állt a földben, nem fejlődött. Adtak borsómagot, kikelt, nem 
nőtt, a kendermag, mivel száraz volt a föld, ritkán kelt ki. No most 
jön a búza, ami volna a legfontosabb, ez a kenyérgabona, már most 
ezt lehet kaszálni is, de ilyen szűk búzatermésem 30 év alatt két 
évben volt, de akkor még nem tudtuk, mi az a kötelező, az obaveza. 
Hazahordtuk, de nem is mertem rágondolni, hogy most mi lesz 
velem, minden terményem nagyon silánynak mutatkozik. Tavaly, 
1949-ben, közepes jó termésem volt, mégis nagyon nehezen úsztam 
meg, hogy nem lett jegyzőkönyv. A búzát csépeljük, a zsákkötő, 
vagyis a számoló bandagazda kérdi tőlem, hogy mennyi a kötele-
zőm. Felelém, 48 q. Ő mondja, akkor nem marad búzám. Igaz, az 
aratórész máshol lett csépelve. Itt nálunk lett 57 q és 50 kilogramm 
8 holdról; 48 q kötelező 6 q cséplőrész: de ez a kötelezőn felül, így 
maradt három és fél q búza. De vetnem kellene 8 holdat. Mihály is 
őszre megszabadul a katonaságtól, ötőnkre kellene kenyérnek való. 
Mit csináljak? Felelé ő, én ki bírlak segíteni 8 q búzával, 1 q kifizetsz 
5000 dinárral, a többit pedig mi elhordjuk tőled méterenként, de 
nem jövő újkor, ha lesz pénzed, vegyél, mi szólunk mindég előre 
és jövünk érte. Folytatja tovább: most én is a gépnél vagyok, meg 
a fiam is, és volt vetésem is, és jövőre a fiam megy katonának, és 
nekünk szükségünk van a búzára, nem akarjuk eladni, csak nekünk 
titeket kell segíteni, támogatni, mert ha ti elestek, mi jövünk sorba. 
Tehát, kedves olvasó, ebből láthatod ilyen az igaz felebaráti szere-
tet, hogyha az igazságtalanság meg akarja fojtani az igazságot, siet 
a megszorult ember segítségére. És ez az ember máskülönben sem 
vesztett, mert a búzáját apródonként megőrlette, a korpa kellett a 
disznónak, malacoknak (mert korpát ekkor sem lehetett venni), és 
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ha eladta volna a búzát 6-7 ezer dinárért méterenként (feketén), és 
a lisztért is kapott annyit (feketén), és a korpa megmaradt. És ha 
jött volna az a két gőgös ember, elvitték volna tőle a felesleg búzát 
maximált áron. Így meg az én becsületemben bízva pénz nélkül ide 
merte adni a búzát, és így már nékem is lett búzavetőmagom. És 
márciusig apródonként megvettem a részére a búzát. Igaz, hogy ezen 
felül is kellett még ennivalót venni, és kaptunk is, 6-7 ezer dinárért 
métermázsánként. De a kukoricahiány is nagyon égetett bennün-
ket, a nyár folyamán meglett a harmadik csikója is a vak lónak, és 
kellett volna az abrak. A kétéves csikó is abrak nélkül gyenge volt a 
munkában, de befogtam az egyéves csikót is harmadiknak kocsiba, 
ekébe, most van 4, de egy se rendes, mert a kétéves is a hátuljára meg 
lett erőltetve a tavaszi nehéz munkában, különösen a szántásban, 
mert nagyon jó szándékú volt, csak gyenge, abraktalan. A borsó és a 
magvas kendertermés árából a munkadíj és a munkások kifizetésére 
sem volt elég a pénz.

Itt ismét visszatérek az 1949. évre. Kihagytam egy szomorú esetet, 
mely nem annyira minket ért, hanem ezt a két szerencsétlen mun-
kásomat, akik igen szegények voltak. 1949. október derekán, a mi 
búcsúnk utáni napokban, a Mihály fiam itthon volt néhány napi 
szabadságra. Kiküldtem egy kocsi kukoricáért, Balog Pali bácsi meg 
a felesége szedegették. Mikor Mihály hazaért, kérdem tőle, hogy 
vannak a kukoricatörők. Felelé Mihály, ő nem tudja, hogy miért, 
de olyan szomorúak, de ő, amint látta, nagy bánatuk van. Hirtelen 
nem tudtam elgondolni, hogy mi bántja őket. Március hónaptól 
kezdve itt dogoznak nálunk, és örömmel dolgoztak. Kimentem én, 
hogy megtudjam, mi bántja őket. Kiértem, mindjárt kérdem tőlük, 
mi a baj. Ők szinte majdnem sírva mondják el: jött a búcsú, a Mári 
néni a szalmazsákot kimosta, a szalmát a kemencébe befűtötte, és a 
kis összegyűjtött papírpénzük benne volt, és elégett. Hogy mennyi 
volt? Nem tudom. De már több mint fél éve nálunk dolgoznak, és 
napszámot pontosan fizettem nekik minden hét utolján, és ma is azt 
mondom, meg akkor is azt mondtam, ha én egy dinárt is elfogok a 
szegény ember munkája béréből, nagyobb bűnt követek el, mintha 
1000 új dinárt széttépnék. Kivéve, mikor arattak vagy kukoricát 
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törtek, azt gabonával fizettem. És már 20 éve, hogy nagyon sok 
munkás dolgozott nálunk, de inkább többet fizettem, mint keve-
sebbet, mint amit vártak. Ezeket meg különösen szívből szerettem. 
Sajnáltam őket, mert kiűzték saját lakásukból, mert magyarok 
voltak. És tovább gyűjtögették, újrakezdték, mert azon voltak, 
hogy egy kis házat bírnának venni, amit sajátjuknak mondhatnák, 
csak ilyen nagy csapások nagyon öregítették őket, és az 1949-es és 
az 1950-es évet is szépen végigdolgozták nálunk, és már Pali bácsi 
megkért, érdeklődjek, hol lehetne venni egy kis házat vagy házhelyet. 
Örömmel vettem a megbízatást, csak szegény Pali bácsi 1951. január 
5-én elszenderült az Úrban, vízkereszt napján temettük.

Most folytatom tovább az 1950-es évet, ahol elhagytam. A 
dohány, igaz hogy csak 7500 tőke maradt meg, nagyon aránytalan 
volt, mert a kora nyári szárazság és a kukacrágás okozta sérüléseket 
nagyon megsínylette, és mégis ebben az évben a dohány segített 
rajtunk, mert szeptember elején a finánc felbecsülte. Mivel rosszul 
nézett ki, 450 kg-t kellett beszállítani, és a becslés után nagyon sokat 
nőtt, és 200 kg-ot el bírtam szerencsésen csempészni a 450 kg-on 
felül. Ez segített ki félig a nyomorból, meg fél hold paprika, az is 
csak fele termés volt a szárazság végett, de mivel akkor jó ára volt, 
az is sokat segített. De azért hirdettettem, hogy két hold föld eladó 
vagy a sziváci határban, vagy a 11. dűlőben. De a szivácit senki meg 
sem kérdezte, hogy mennyit akarok érte, csak a 11. dűlőben akart 
2 holdat Hatalák János, de ő keveset ígért érte, én meg sajnáltam a 
8 holdból leszakajtani, meg a feleségem nagyon könyörgött, hogy 
ne adjam el, itt van a három gyerek, azoknak kell. Csak én már szé-
gyellem, hogy mindég kölcsönözni kell, amit én nem szoktam. Csak 
ez a sátáni obaveza kényszerített rá. Így hát a feleségem győzött; és 
ekkor a földből nem lett eladva. A dohánymunkát én meg a felesé-
gem végeztük, mert Pali bácsiék nem tudták a dohánymunkát, de 
szedték a paprikát, a krumplit, kukoricát, meg közben szárat vinni 
Csonoplyára, és 8 q szalmát is. Olyan apró búzám volt, apró szalma, 
nagy hosszú kocsim volt, hosszú vendégoldalak és hosszú keresztfák, 
hogy hosszan és szélesen lehessen pakolni és hála istennek tudtam 
is szalmából a kocsit megrakni. Mert ennek is mestere voltam. 
Mert az elmúlt három évtizedben nagyon sok kocsit megraktam 
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szalmával. Trágyáért cseréltem. (Három kocsi trágyát kaptam egy 
kocsi szalmáért, én raktam meg és vittem el a szalmát és a trágyát 
is.) És szerettem a kocsit trágyával is megrakni; de a szalmával sem 
akartam szégyent vallani. Igaz, szalmát sohasem adtam vagy vettem 
mázsaszámra, gondoltam, jó sűrű, apró szalma, mint a törek, és mi-
vel száraz volt, minden szarvallásnál egy kána vizet rálocsoltam, de 
nem azért, hogy csaljak, de hogy ne csússzon. Mert úgy gondoltam, 
hogy 800 kg meglesz és még akkor nem gumikerekű kocsi volt, mint 
most, és nem beton, sima út, hanem földút, völgybe le, partra fel, 
hol erre vágódik a kocsi, hol amarra, és két jó nagy kötéllel leköt-
ni, nehogy kétszer kelljen pakolni Csonoplyáig. És mikor ezt Pali 
bácsi felhányta, én megraktam. Szeptemberben egy délután, mikor 
készen vagyunk, jön a Roza néném menye, hogy őnekik is kell 500 
kg-ot szállítani, kocsijuk, lovuk van, de ember nincs, akkor még az 
Andris öcsém orosz fogságban volt. Mondja Maris Pali bácsinak, 
megfizeti a napszámot, az ő kocsijuk lovait elhajtja. Így hát ezt is 
kötelességemnek tartottam elvállalni, és estig megraktuk úgy, mint 
a mienket. Reggel korán elindultunk kissé félve, de Istenben bízva, 
ezt meg muszáj tenni, mert félek a jegyzőkönyvtől. Jobban, mint a 
rablógyilkos a 10 évi rabságtól. Megyünk a kerényi határon keresztül 
lassan, lépésben, messze van Csonoplya. Odaérünk, hála Istennek, 
szerencsésen ráállok a mázsára a kocsival, de le sem mehetek erről 
a magas kocsiról, hogy ellenőrizzem a mérést. Ha lemegyek, akkor 
sem érhetek el semmit, mert a kocsi széles, a szalma rajta fekszik 
a mázsa fején. Mondja, aki méri, 500 kg. Gondoltam, az ördögöt 
nem bántja a lelkiismeret-furdalás, hogyha bármennyit csal is. Rááll 
Pali bácsi a másik kocsival az is 500 kg, pedig én úgy néztem, 200 
kilóval több van a mienken. A szalmát nem is sajnálnám, de egy 
napot el kell tölteni, és a szalmáért nem kapok annyit, mint a fuvar 
amennyibe kerülne, még ha kapnák is fuvarost, de ilyen munkára 
ki vállalkozik, meg itt a nagy dologidő. Megkaptuk a szalma árát, 
hazajöttünk. Azt hittem, hogy elfelejtik a többi szalmát, sőt még 100 
kiló szénát is írtak hozzá. Hát ha nem lettem volna úgy megáldva 
birkatürelemmel, úgy a szemükbe vághattam volna egy pár gyalázó 
szavat, de a múltakból okulva, ha nem teljesítettem, akkor büntettek, 
és ha ekkor is nem teljesítem a parancsukat, olaj lett volna a tűzre. 
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Mert nem hagytak békivel, hát el kell vinnem, de kevesebbet nem 
rakhatok, nehogy még egyszer kelljen vinnem. Hogy mennyi volt, 
nem tudom, de megelégedtek vele. A csonoplyai szövetkezetnél 
fizették a szalma árát, kellett sokat várni, ideadja Trenka Antal a 
szalmacéduláját, hogy az ő pénzét is vegyem fel, mert neki dolga 
van Csonopolyán. Este hazaérek, bemegyek vacsorázni, jön Trenka 
a pénzért. Beszélgetünk, mondja a feleségem, hogy kaptunk 3 cédu-
lát, a községházához kell menni vele, kissé keserűen elmosolyodok. 
Mondja Trenka, még van kedvem nevetni. Mondom neki, sírjak, az 
nem segít, vagy káromkodjak, az sem segít. Meg nem is szoktam, 
mert éntőlem még senki nem hallotta, hogy káromkodtam vagy 
átkoztam volna valakit. Másnap megyek a cédulákkal, eggyel nagy 
Bicókhoz vagyok híva, mondja, 50 mázsa csöves kukoricát szállít-
sak. Felelem: elébb a búzát kell elvetnem. A kukorica jó lesz később 
is, majd novemberben. A másik cédula Banaihoz az adó végett, a 
harmadikat nem tudom, de három volt. A kukorica készen van, de 
a dohányt is csomózni kell, mert november 15-éig be kell szállíta-
ni, van fél hold cukorrépa, azt Pali bácsi a feleségével szedegeti. A 
búza alá való szántást kell végezni, vetni a búzát. Józsi fiam 12 éves, 
őneki a vetőgép után kell menni, én a gépet elkormányozom, meg a 
három lovat, vagyis az öreg vakot, a két és fél éves fiát, az egy és fél 
éves fiát és a féléves csikót (akadály). Itt most jelzem, a pünkösdi 
királyságnak vége. Úgy tudom, hogy október elején a községünk 3 
kártevőjét kitették az állásukból: Bezdán Adort, Medve Jánost és 
Baócki Gábort; a községünk levezetőit.

Folytatom a munkát, a szárat hordjuk a Józsi fiammal, olyan nagy 
kocsikkal, hogy minden kocsira fél holdat is felrakunk, mert apró 
és száraz a szár. Én feldobálom a kévéket, Józsi pedig rakja, lentről 
mindég figyelmeztettem, nézem, magyarázom, hogy és mint csi-
nálja. Lassan ment, de azért haladtunk. Mikor a szár nagyon száraz 
volt, raktuk a csöves kukoricát a kocsira, és vinni az angyalbandi 
állomásra. Hogy mennyit fogtak le nedvességtartalmat, ha akár-
milyen száraz is volt, és hogy mennyibe fizették métermázsánként? 
Nem tudom, mert ha tudnám, és megírnám, úgysem hinné el a 
kedves olvasó, mert a sátán (az obaveza) annyit mért és fizetett, 
amennyi neki tetszett. De már november 4-e elmúlt, Mihálynak a 
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két év lejárt, várjuk őtet is, hogy segítene a sok munkában, de nem 
engedik. Többször azt gondolom, hogy minden ellenem van. Még 
a búzavetés előtt mondja a Gardil Mihály bácsi, hogy nem íratok 
búzavetőmagot. Ő íratott. Bemegyek a községházára. A bíró meg a 
Medve együtt voltak az irodában, mondom, hogy búzavetőmagot 
akarok, de majd úgy feleltek, hogy mars kifelé, hát kijöttem. De 
most ezek úgy gondolták, hogy nagyon meg vagyok szorulva, majd 
eljáratják velem április bolondját, és kiírtak egy mázsa búzavető-
magot a részemre, ezt átadták Piri Palkónak, egy gőgös fiatalnak. 
Annak eszébe jutott úgy november elején, felhívat a községházára 
és örömét mutatja, hogy akar rajtam segíteni. Mondja, hogy kapok 
100 kiló magbúzát, de előbb 100 kiló kukoricát ki kell vinnem 
az angyalbandi állomásra. Ezzel a kukoricacédulával bemegyek 
Zomborba ide és ide, ott megkapom a búzát. Felelem neki, így nem 
kell nekem búza. Felelé mérgesen, hát akkor miért kértem. (Mert a 
kukorica éppen úgy kellett, mint a búza.) Tehát, kedves olvasó, csak 
kissé gondolkozzál! Hát igazságos volt ennek a rezsimnek a kezdete? 
Ilyen haszontalan vezetők, gonoszok, mint az ördög. Minket, akik 
örömmel dolgozunk és dolgozni akarunk, hogy a család, a község, 
az ország, a társadalom éljen és boldoguljon, ilyen igazságtalanul 
kínoznak, gúnyt űznek az emberből.

Itt megállok az életem folytatásával, visszatérek a gyermekkorom 
éveire, amikor még eszemben sem volt, hogy milyen az a kommu-
nizmus vagy szocializmus. Csak a szüleim, ha olyan dologkerülő 
emberről beszéltek, az volt a jelzője, hogy az a cocolista. Tehát 
azokból az emberekből tevődött akkor is az ilyen mozgalom, és 
mindég akadt köztük olyan, aki gonosz hazugságaival magához 
hódította a szorgalmas munkást is. És ne azt higgyük, hogy az 
az ember hogy tud beszélni, és azt kövessük, hanem hogy miként 
cselekszik, azt figyeljük, az szerint lehetünk neki utánzója, akkor 
jó úton haladunk.

Visszatérek. Elérkeztem az első világháború kitöréséhez, én már 
akkor 15 éves voltam, és kiterjedt a figyelmem mindenre. Elmentek 
az emberek majdnem 50 évig, azután jöttek vissza, akire itthon nagy 
szükség volt, és a helybeli vezetőség igazolta kérvény által, hogy 
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így és így áll a család helyzete otthon, de ettől sokkal több volt az 
olyan, aki itthon vagy ott a katonai vezetőségnél megvesztegetéssel 
hazakerült. És ezek közt volt a legtöbb, akik azt gondolták, hadd 
harcoljanak a buták, ők okosan cselekedtek. Ilyenekről akarok itt 
szólni, nem irigységből, se nem haragból, de ezt nekem le kell írnom, 
mert ez is igaz volt. Itt a harmadik szomszédunkban laktak, hát na-
gyon ismertem őket. Az öregebb embert is, a fiatalabbat is. Nagyon 
jártak hozzánk kártyázni, meg az édesapám is őhozzájuk. Szóval a 
kártyázás nagyon összetartotta ezt a két házat. A háború kezdetén a 
fiatal gazdának is el kellett menni, hogy meddig volt oda pontosan, 
nem tudom, de két évnél tovább nem volt, de hogy innen hazulról 
ment-e kérvény, vagy ott a katonaságnál lett elintézve, csak fel lett 
mentve. Tehát még oda volt, a család akart kimenni kukoricát ritkí-
tani vagy fattyazni, de mivel akkor már nagyok voltak a kukoricák, 
féltek a nők kimenni. Mert volt a fiatalabb embernek a felesége meg 
három nagy lánya. Az öreg gazda és az öreg gazdasszony eltalálták, 
hogy majd az öreg gazda is, kimegy velük, van nekik puskájuk, de 
kell a puskához töltény is, és az öreg gazda is kereste a töltényeket, és 
megtalálta, az asszonyok előbb nem vették észre, hogy a töltényeket 
tartalmazó skatulya eltűnt a szekrényből, és a gazda elosont hozzánk 
a skatulyával. Ahogy bejött hozzánk, a folyosón volt egy asztal és 
pad, az öregember leül a padra, az asztalra teszi a skatulyát és mondja 
az édesapámnak, nézze a töltényeket (ekkor 16 éves voltam). Leveszi 
a skatulya tetejét, és kérdőleg mondja, hogy ilyenek a töltények. Hogy 
tele volt-e a skatulya, nem tudom, de nagyon sok arany 10-20 koronás 
aranypénzek voltak. De ahogy nézzük a csillogó aranyakat, benyitja a 
kiskaput a két asszony, észrevették, hogy hiányzik a skatulya, rögtön 
jöttek utána. Az öreg, hogy meglátta őket, rögtön ráhajolt a skatu-
lyára, és a karját ráfektette, de az asszonyok oda, mint a farkasok, 
húzták ki a skatulyát az öregember elől; szóródott az arany, én is 
segítettem szedni össze, örömmel adtam nekik, de megérte, hogy 
ilyet is láttam életemben. Hát amint írtam, ezekből az aranyakból 
jutott a felmentésre is, és a fiatal gazda kiúszott a háborúból. Mivel 
ilyen szerencsétlenül végződött a háború miránk, magyarokra, a 
mi negyedünkből (24 ház) 2 ember és 4 legény áldozta fel az életét 
a haza oltárán, és hiába. Az első világháború alatt a magyar katona 
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megmutatta, mire képes a hazájáért, amíg isten velünk volt, addig 
mindég győztünk, de amikor isten elhagyott bennünket, az ördögöt 
fogadták sokan a helyébe, és árulták a szép magyar hazát minden ol-
dalról, és a háború végén mint legyőzötteket tekintettek bennünket, 
és szétszaggatták országunkat, mint a rongyot. És tovább imádkozzál 
és dolgozzál feledve a múltat, és remélj a jövőben!

Az idő halad, aki szeret dolgozni, és tudja, hogy kell. De aki nem 
szeret dolgozni, azon is halad az idő, mert az ész dolgozik, hogy le-
hetne megélni dolog nélkül. Hazugsággal, csalással, lopással. A mi 
szomszéd emberünk is így volt. Volt nekik 32 hold földjük, 4 házuk, 
igaz, volt hozzá 7 nő és egy férfi. A nők dolgoztak, de a férfi ki bírta 
magát védeni a feleségével együtt a munkából. Ők inkább a szájukkal, 
vagyis a beszéddel, még politizálni is tudtak, ha a helyzet megengedte. 
Így amikor a Horvát Parasztpárt kezdett éledezni, mindjárt kezdte az 
agitálást. Abban az időben még én is fiatalember voltam, kocsmába 
nem jártam, hát téli estéken még én is eljártam a szomszédokba kár-
tyázni, és vasárnap délután, amíg a jószágoknál nem kellett végződni, 
kártyázgattam. De ahogy haladt az idő, mennél többször hallottam 
a hazugságait, mert kártyázás után, különösen téli estéken 1 óra 
hosszat csak úgy csattogott a nyála, és mindég azt trombitálta: így 
az urak, úgy a papok, mindég útjában voltak. És hogy majd nem kell 
adót fizetni, és hogy nem lesznek urak, és jót nevetett a társaság. De 
elérkezett az 1927. év, már akkor nagyban radicsoztak, éppen náluk 
kártyáztunk. Kilenc óra, felhagyunk a kártyázással, elkezdi az ő 
hazudozását, nyílik az ajtó, jönnek az ő hívei, így gondoltam, ez lesz 
az utolsó kártyázásom a Trombitás háznál.

De jött még egy eset, mert már a mi negyedünk (24 ház) mindenki 
be volt iratkozva a horvát parasztpártba. Többször hízelgett, mint 
a kígyó, így Jóska öcsém, úgy Jóska öcsém, látom, nem vagy buta 
ember, de hogy ha járnál hozzám, felvilágosodnál, éntőlem sokat 
tanulnál. Én vitatkozni nem akartam, úgyis mindenki ellenem lett 
volna, mert már mind a karmai közt voltak, még én hiányoztam neki, 
hát várta az alkalmat, amikor majd sarokba szorít. Abban az időben 
még privát emberek végezték a malacherélést, és nálunk mindég az 
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idősb Trombitás végezte, de ekkor már nem élt az idősb Péter, de 
az ifjabb Péter is értett hozzá. Az én apám elhívta hozzánk, mikor 
nálunk készen volt, egy kis pálinkát ittak, és amikor a mester el 
akar menni, mondja nekem, hogy én is elmehetnék hozzájuk, ott is 
vannak nagy süldő kanok, és segíthetnék. Mondom neki, szívesen 
megyek. Amikor ott is készen voltunk a heréléssel, mondják, hogy 
gyerünk be a szobába egy kis pálinkára. Mikor mindnyájan ittunk, 
mintha a banda összebeszélt volna, a karmester Trombitás mindjárt, 
hogy én még nem vagyok beiratkozva a munkáspártba, de vannak 
öten is, az egyik vezetne az asztalhoz, a másik a tintásüveget helyezi 
elém, a harmadik a könyvet terigeti elém, hogy írjam be a nevemet. 
Kérdem, hogy miért írjam. Hisz én munkás vagyok aláírás nélkül 
is. De hát akkor látják, hogy többen vagyunk, meg hát mindenki 
már beírta a nevét, csak még én nem a mi negyedünkben. Kedves 
olvasó, hidd el, hogy ezt magamtól nem mertem volna megtenni, 
hogy ne írjak alá, de a Jóisten adta az ajkamra a szavakat, hogy mit 
mondjak, magam gyenge, képtelen lettem volna. Utóbb mégis azt 
mondta egy ember, nem lehet kényszeríteni, ha nem akar. Így a Jó-
isten segítségével itt is a próbát kiálltam, erőt adott, és továbbra is, 
amit ezek után érni fogok. Azóta elgondolkodtam, hogy lehettek 
ilyen gyengék az erre lakó emberek. Mikor úgy ismerték, mint én, 
hogy milyen cselekedetei voltak. Magától az édesapámtól hallottam: 
Ez a szegényember-pártoló? Aki minden munkását kihasználja? 
Hogy ingyen dolgozott neki? Ha pedig Péter beszélt neki, mindjárt 
megfordította, hogy igaza van Péternek, a hazugságával legyőzte a 
gyáva, gyenge embereket. 

Továbbá itt van a Csonti család. Hét fiú volt a családban, és a világhá-
ború alatt mind katona volt, és mindegyiket a Jóisten hazasegítette, 
még talán sebesülve sem voltak. És a háború alatt és után egy pár 
évig úgy mentek a templomba a misére, mintha egy szakasz katona 
ment volna, asszonyok, emberek, legények, mert volt, amikor két-
három pár fiatal is lakott az öreg Csonti-háznál. De a Trombitás oda 
is beszórta a vadcirkot, és hátat fordítottak Istennek, egyháznak. 
Mert már most nem a konkolyt szórja a gonosz, hanem a vadcirkot a 
lelkekbe, és ezt nehéz lesz kiirtani! Csak majd jön egy jégverés, ami 
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az 1987. évben, a hosszú szárazság az 1988. évben, és amikor ezen 
sorokat írom, az 1989. évben, a télen sem volt csapadék, és a tavasz 
is, csak kis harmatesők vannak, akármilyen nagy felhők vannak; 
vagyis Szodoma és Gomora is bekövetkezhet (ne adj’ isten!).

Folytatom! Ott van egy másik ember. Az első világháború alatt fel 
volt mentve, mert nem volt apja, csak anyja, de volt hat nőtestvérje, 
kettő férjnél volt már, négy pedig leány, kettő még kiskorú. 1915. 
márciusban volt sorozaton, és bemaradt katonának, és az édesanyja 
kérelmére a fiát felmentették a család fenntartására. A többiek má-
jus 15-én elmentek katonának, ő meg itthon maradt. Szép, derék 
legény volt, minden vasárnap ment a misére, nagyon szépen tudott 
énekelni, danolni, minden vasárnap a kóruson a kántorral énekelt. 
A világháború utolsó esztendejében be kellett neki is rukkolni. De 
úgy tudom, a harctéren nem volt. Kecskeméten a 30-as honvédeknél 
altisztiskolában tanult, szóval a háború borzalmától megszabadult. 
És a Jóistennek hálát adhatott volna, hogy megszabadult a háborús 
szenvedésektől, nem vette ki részét az élet-halál harcból, itthon 
nyugodtan dolgozott. Mert voltak, akik őriztek bennünket, vérüket 
ontották, és életüket feláldozták a magyar hazáért, és érettünk. Tud-
juk, amikor az orosz hordák betörtek hazánkba az uzsoki szorosnál, 
oroszláni bátorsággal megtisztították hazánkat a betolakodóktól. A 
románok az 1916. év őszén betörtek a védtelen Erdélybe, életüket 
nem kímélték a magyar honvédők, rövid időn belül a bocskoros oláh 
cigányokat kizavarták, mint a kutyákat, és űzték őket Bukaresten 
túl. De nem sorolom tovább, mert ezen már nem segíthetünk. Csak 
rámutatok arra, hogy a magyar nemzetünk kárhozatra jutott sorsát 
nem a harctereken, sem orosz, sem szerb, sem az oláh cigány, sem a 
talián döntötte romlásba, hanem az olyan Trombitás-félék, akik csak 
a zsebüket töltik, és a magyart, a magyar hazát árulták el. Mikor ez 
sikerült nekik, még nagyobb gaztettekre is képesek voltak, hogy több 
gyalázatos pusztításokat végezzenek a magyar nemzet kárára.

Folytatom tovább. 1927-ben Trombitás folytatta az ő gonosz 
hazugságait, nem csak Telecskán, az egész községet meghódította, és 
minden este ki volt szemelve egy ház, és odacsődült ez a szerencsétlen 
nép, amely mindég más nemzettől várja sorsa jobbra fordulását, a 
saját nemzetét pedig gyalázza. Nem gyűlölök egy nemzetet sem, az 
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a szerb vagy orosz vagy német vagy horvát, mind isten teremtése; 
csak a gonoszt, aki mindég a jónak ellensége, azt gyűlölöm, bármi 
is történjen velem. Tehát amikor elérkezett a választás, be lett trom-
bitálva, nemcsak Telecska, hanem a környékbeli magyar község is 
mind a horvát parasztpártra szavazott, és Trombitás lett Telecskán a 
bíró. És gondolod magyar testvérem, hogy most ennek a kis magyar 
községnek dicséretére vagy hasznára vált, hogy a horvát pártra és 
nem a magyar pártra szavazott. Trombitásnak a zsebe és erszénye 
hízott, és még jobban akadt neki ócska és ingyenmunkásra. Csak a 
bírósága nem soká tartott, mert a hazug embert hamarább utol lehet 
érni, mint a sánta kutyát. De ő azért nem adta föl a harcot. Az idő 
haladt, és azok, akik az ő tisztikarához tartoztak, az ő hálójából ki 
nem szabadultak. Az a nótás, énekes és templomba járó ember is, 
akiről kissé elébb írtam, a zászlóvivők közé tartozott, és mint a né-
metek Isten helyett Hitlert imádták, úgy ez az ember is és az özvegy 
édesanyja is Trombitást imádták Isten helyett. És Trombitás is, hogy 
pályát ne tévesszen, a horvát pártnál nem volt rá szükség, megin-
dult a németek, a hitlerizmus oldalán. Őneki mindegy volt, horvát 
parasztpárt vagy Hitler-párt vagy orosz kommunista párt, csak a 
magyarral ellenzékbe kerülhessen, eljárt a németek kulturbundjába, 
hisz ez is a vallást gyűlölte és taposta, mint ő.

Tovább haladt az idő. 1941-ben újra magyarok lettünk, és akik igazi 
Szent István-i magyaroknak éreztük magunkat, nagy volt az örömünk. 
A magyarok bejövetele után úgy két hétre magyar tüzérek érkeztek 
ágyúkkal a templomunk környékére, és a községháza előtt szabadtéri 
mise volt. A mise végeztével egy katonatiszt beszédet tartott a népnek, 
a magyarokat magasztalta éltetve, amelyre akik úgy éreztünk, éljennel 
válaszoltunk, de csak annyian voltunk, hogy itt is alkudozni kellett 
volna, ha tíz igaz találtatik ebben a községben, kegyelmezzen meg az 
Isten, de még talán ennyit sem lehetett volna találni. Így hát a magyar 
önmaga ásta meg a sírját, amire szintén példa az 1944. évi magyar sírba 
tétel. Csak a Jóisten tudja, hogy feltámad-e valaha.

Folytatom annak a felmentett nótás, énekes embernek a tragé-
diáját. A második világháború őtet sem kímélte meg, őneki is be 
kellett rukkolni katonának a többi 1895. évbeli korosztállyal együtt, 
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és felkerültek Kiskunfélegyházára az 1944. év nyarán. De mivel már 
az első világháború utolján, hogy milyen rangú, volt nem tudom, és 
Kecskeméten altiszti képzőbe járt, hát Kiskunfélegyházán is altiszt 
lett. Csak mivel Trombitás is jól kiképezte, hogy a kommunista 
eszméhez hű maradjon, így az ember bizonyára nagyon figyelte a 
híreket, hogy a paradicsomba hamarabb bekerüljön, és a Trombitás 
oldalán nagy valaki lesz, ha hazajön Tehát itt pontosan mindent 
nem tudok, hogy történt, mert titok maradt, mert ha kudarcot val-
lott valaki a cselekedetével, az idővel is titok marad. Úgy hallottam, 
mivel altiszt volt, valami írással elküldték, és a megbízatás helyett 
meglépett hazafelé gyalog, hogy katonaruhában-e vagy civilben, nem 
tudom, csak hazaért. 1944. október 15-én, vasárnap reggel zörget-
nek nálunk. Kimegyek, hát az ember édesanyja ott van, és mondja 
nekem, hogy szóljak a mostohámnak, hogy jöjjön, öltöztesse fel a 
Gyurát, mert meghalt. Csak azt feleltem neki, hogy odavan és kato-
na. De ő csak azt felelte, itthon van, de meghalt. De én azután nem 
kérdeztem senki közeli hozzátartozóját, csak titok maradt minden. 
Utána pénteken, 20-án bejöttek az oroszok. Csak én azt a tanulságot 
vontam le belőle, és azért is írtam le, hogy az Isten megmentette az 
első világháború szenvedéseitől, mert itthon nagy szükség volt rá, 
és azután nemhogy meghálálták volna az Istennek, hanem az öreg 
édesanyjával hátat fordítottak Istennek, és az egyháznak, mindég 
a Trombitás hazugságát hallgatták és hirdették. Az anyja is már a 
nyolcvan év felé járt, de úgy tudta azokat a piszkos beszédeket foly-
tatni és hirdetni, ezért meg kellett neki érni, hogy az egyetlen egy 
fiát 49 éves korában eltemesse. És az a korosztály, a társai a háború 
után mind egészségben szerencsésen hazaérkeztek, két ember még 
most is él közülük. Most, hogy befejezzem még a Trombitás élete 
végét, az oroszok bejövetele után ő lett a predsednik, és volt neki egy 
párja, egy sziváci német, Vanderer nevű, ezzel minden napra ki volt 
szemelve egy német ház, és ebédet kellett a részükre készíteni, és a 
községi kasszát is ő kezelte, valahogy rájöttek. Mert onnan is akarta 
gyűjteni az aranyakat, de azután hogy bekerült a fogdába, letűnt a 
szerencsecsillaga. Amikor kikerült a fogdából, akkor is próbálkozott 
valami elleneszmével, de már úgy megismerték, nem akadt neki 
híve. De a halála előtt néhány évig kiskocsiban tologatták, a lábaira 
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nem bírt menni. Csak egyedül maga maradt. A temetésén a közeli 
rokonokon kívül nemigen jelent meg senki. Tehát ő is megkapta azt 
a sorsot, amit Napóleon, csak ő kis területen. De óriási kárt tett Isten 
és az egyház, vallásunk és szegény magyar községünk és községeink 
és szerencsétlen nemzetünk ellen.

Most visszatérek az 1950. évről szóló élettörténetem folytatására… 
1950. január elején a Mihály fiam itthon volt évi szabadságon. Bócsó 
valahogy értesült, hogy mindég a kukoricát vásárolom, ahogy ka-
pom, 6-7 ezer dinárért métermázsánként. Felajánlott nekem kuko-
ricát eladásra, egyrészt talán, hogy unokasógor volt, de lehet, hogy 
azért is, mert ekkor már az a két vezér, Bezdán Ador és Medve János 
járták a községet, és ahol észrevették, hogy van felesleges búza vagy 
kukorica, igencsak sepregették a padlásokat. És amit ők elvittek, azt 
maximált áron számolták el, de még a munkások bérét is levonták, 
akik zsákolták a kocsira. Tehát a Bócsó sógor is úgy gondolta, hogy 
biztosítja magát Adorral szemben, és énelőttem is egy kis becsü-
letet nyer. Igaz, nem maximált áron adta, de nem is feketén, csak 
félfeketén, hogy mennyiért, azt már nem tudom, és azt sem tudom, 
hogy hány mázsa volt, csak azt tudom, hogy két fordulót tettünk, 
mert nagyon rossz út volt. A Mihály fiammal hoztuk el kocsival, 
olyan 12 q lehetett. Ezt is csak azért írom, hogy az 1948. évben, 
amikor az új kataszteri ívek készültek, és akiknél két-háromfelé is 
szét volt szaggatva a föld, mint Bócsóéknál is, de sok helyen máshol 
is, ott volt eladó sok minden, a kötelező is kevesebb volt, és az adó 
is, és a föld sem érte el a maximumot, még ha 28 hold föld is volt 
egy családban. Már írtam arról, hogy Mihály fiamnak a kettő éve 
lejárt november 4-én, és csak 23-án szabadult. Minden oldalról fogva 
voltunk. Októberben és novemberben annyit dolgoztunk, az összes 
szárat hazahordtuk, igaz, akkor száraz út volt, az 50 mázsa csöves 
kukoricát kiszállítottuk az állomásra. A fél hold cukorrépa, az is 50 
q, de ekkor már rossz út volt, és hosszan kellett földúton húzatni, 
és az öreg vak ló sűrűn megállt, mert le volt gyengülve, abraktalan 
volt, de hogy ha kicsit pihent, megint húzta a két csikójával. A do-
hányt is 650 kilogrammot lecsomóztunk, és 450 kilót elszállítottuk 
november derekán. A búzát is elvetettük a Józsi fiammal, csak még 
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kettő hold volt vetni, de ekkor már nagyon vizes volt a föld, és a 
vetőgép csövei beragadtak. És ekkor kapott ki tőlem a Józsi fiam. 
Azután bántam, mert csak 12 éves volt, gyerek, és nem győzte a 
gépcsöveket pucolni, de én is már türelmetlen voltam, hogy ennyi 
munka összejött. Hogyha a Mihály fiamat hazaengedték volna a 
kettő év letelte után, sokat segített volna rajtunk, de még 19 napot 
rászolgált a kettő évre. Amikor minden el lett végezve a határban, 
akkor ért haza. Itt ekkor megint hálát adhattunk az Istennek, hogy 
ezt a kipróbált 1949-es és 1950-es esztendőt nyugodt lelkiismerettel, 
ép elmével és egészséggel a feleségemmel együtt végigküzdöttük.

Jött az 1951-es esztendő, azt gondoltuk, most már nyugodtan dolgoz-
hatunk, van munkaerő, és nem kell munkásokat keresni. Itt vagyunk 
a feleségemmel és a három fiammal. És ha Isten egészséget ad, vígan 
dolgozhatunk. Igaz, hogy már új évtől kezdve veszegettük a kukoricát 
méterenként, vagy ahogy lehetett, de most már csak feketén. Március-
ban már a szalma és a szár is fogytán volt, a pelyvásban a pelyvának az 
alja volt, úgy rostálgattam ki a port belőle. De máskülönben a Jóisten 
megáldott a vak lóval és a három csikójával, 3 éves, 2 éves és 1 éves, 
olyan egészségesek voltak, és a marhák is, hogy mindent megettek. 
A tavasz is elég korán indult. A búzák is szépen átteleltek és nőttek. 
Márciusban bevetettem egy hold földet heremaggal, gyorsan kikelt 
és nőtt, és volt egy hold öreg here, és Szent György napján elkezdtem 
kaszálni, minden másnap egy kocsiderékkal elfogyasztottak, de más 
nem volt. A ló és a csikók nem voltak soványak, de olyan gyengék 
voltak, hogy nem lehetett őket megszalajtani. A Bagyon szomszédom 
kiment a két öregebb csikóval az állomásra, hazaért, kérdi tőlem: Mi 
van az én lovaimmal, nem lehet őket megkocogtatni? Mondom, ha 
nincs abrak és széna, nem lehet trappban járni. A kukoricákat idejé-
ben lehetett elvetni, a dohányt is palántálni, szóval ezt az esztendőt 
be lehetett jegyezni egy igazi termő évnek. Amikor az egy hold öreg 
here elfogyott, lehetett az új vetést kaszálni.

De most megint jön egy nagy gond, amit úgy szoktunk mondani, 
mikor a legény nősül vagy a nagylány férjhez megy, hogy megtalálták 
a szerencséjüket. A Mihály fiam talált egy lányt, akit úgy gondolt, 
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hogy jó lesz hozzá. Mikor nekem megmagyarázták, hogy kinek a 
lánya, nem kifogásoltuk, úgy gondoltuk, anyja nincs, majd nálunk 
tanul, és kímélve lesz. Őket gondoltuk, mint szokták mondani, az 
első fiú a trónörökös. Hát el is mentünk mint szülők az eljegyzésre. 
Én mindent megfigyeltem, a jövendő násznak a beszédjét, hogy hát 
majd meglesz ő egyedül, amint tudtam, hogy volt már másodszor 
is felesége, és otthagyta. Az öregebb lánya a férjével laktak ott, de 
elmentek. Én az embernek a tulajdonságát nem ismertem, de mi 
nem az embert kérjük, hanem a lányát. A megegyezés megtörtént, 
készülünk a lakodalomra, én csak annyit mondtam a fiamnak, na-
gyon vörös a lány, mert nekem annak idején a barnák tetszettek, és 
nehogy azután évek múlva az is baj legyen. Mert a fiam is barna, de a 
fiam azt felelte, neki az a szép. Tehát itt megállás nincs. Mivel ez az 
első családunk, akit felnevelhettünk, és hogy megérem a másiknak 
a házasságát, és egy lakodalmat muszáj csinálni, mert mi is már sok 
helyen voltunk, és különösen legénykoromban nagyon szerettem a 
lakodalmakat. Csak azt tudjuk, hogy a lakodalom pénzbe kerül. És a 
múlt évi szűk termés árát a feketén vásárolt gabonák felemésztették. 
Az új búza és minden más termény szép, de még talpon van. De azért 
mégis voltak rokonok és jó barátok, akiktől kölcsönt kaptunk. Tehát 
az esküvő, a lakodalom, meg lett tartva 1951. június 6. napján. Nem 
vagyok sem próféta, sem babonás, de mindég úgy hallottam, hogy 
amilyen az idő azon a napon, amikor esküdnek, olyan lesz az életük 
sora is. És már ilyet meg is figyeltem, és be is bizonyosodott. De 
azért a kedves olvasónak nem kell ezt készpénznek venni. De ekkor 
is így történt, olyan szép idő volt egész délelőtt és délután, és közel 
volt a vendéglő a templomhoz, mégis mikor a templomba értünk, 
az ünneplőruhák kívülről eláztak, de az esküvő megtörtént. Utána 
a munka megindult, többen lettünk. Jött az aratás, és mivel többen 
vagyunk, néhány hold búzát mi is lekaszálhatunk. Úgy örültem, 
hogy most már a saját családommal egy arató kis bandát képezünk. 
Mert azt láttam a Csonti családnál és a Lábadi Ferkó családjánál, 
mikor még együtt voltak, úgy ment a munka, hogy öröm volt nézni, 
hogy vagyonilag, szellemileg és vallásilag is szépen haladtak. Igaz, 
ha ezt a mai korban többek előtt dicsérem, mindjárt támadnak 
engem, hogy voltak ott is bajok. Hát most nincsenek? Amikor egy 
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fiú a feleségével vagy egy leány a férjével magukra hagyja a szülőket. 
Ekkor a szülők is tehetetlenné válnak, a nehezebb munkát nem 
bírják. De az ifjabb párnak is hiányoznak a szülők, mert nagyon 
sok könnyebb munkát elvégeznének a fiatalok helyett. És mindkét 
félnek könnyebb volna az élet terhe. Csak mindég az egyik félnek 
kellene engedni. Vagy a szülők engedjenek a fiataloknak, azoknak 
is kell tanulni, vagyis gyakorolni a munkabeosztást és házvezetést. 
Vagy a fiatalok is néha engedjenek a szülőknek, mert ők már az élet 
iskolájában, küzdelmeiben nagyon sokat tanultak. Akkor mindkét 
félnek könnyebb lenne. Az aratás szépen haladt nálunk, még a nász is 
eljött segíteni. És ment a két kasza, a két marokszedő, egy kötélterítő 
és egy kötő. És a búza behordása két kocsival, a nászé és a mienk, és 
volt hozzá személyzet is. 

Azért itt egy esetet megemlítek, amit rossz jelnek tekintettem a 
későbbi időben. Ahogy a búzát hordtuk, a Mihály fiam úgy nézte 
mindég, hogy apósa kocsiján ment, és olyan jóízűen beszélgettek, 
mint akik nagyon szeretik egymást. Nem irigyeltem. Még jónak 
láttam, csak ha úgy maradt volna. Egyszer, amikor a nászékhoz 
hordtuk a búzát, dél közelgett, az én kocsimról leraktuk egy emberrel 
a búzát, várjuk a másik kocsit, ebéd előtt állunk, a kapu mellett a 
gangszobában várakozunk, egyszer csak olyan nagy dobogás hallat-
szik a nagykapu bejáratánál. A kocsiról a búza lefordult, igaz, nem 
történt nagyobb baj, csak a búzát még egyszer fel kellett pakolni a 
kocsira. Ez nekem megint nem jót jelentett, hogy kévés gabonával 
és sima úton lefordulni, hogy melyik hajtott, nem tudom, csak bizo-
nyára nagyon oda volt a figyelmük a beszédre, és talán a kocsikerék 
felment a botlóra, és így történt a lefordulás. Mert amint írtam is, 
a Mihály fiam mindég az apósa kocsiján ment, az meg észrevette, 
hogy mit és hogy kell beszélni a vejével, hogy lehet meghódítani. 
Mert nálunk, hogyha Mihállyal mentünk, nem volt beszéd olyan 
nevetséges dolgokról, csakis komolyabb, tanulságosabb dolgokról. 
Mihálynak már ezek megunt beszédek voltak. Az apósa beszédje 
vonzóbb volt, és így hízelgéssel és mindenféle kedvességgel úgy meg 
bírták venni az eszét, hogy behordás és cséplés után, egy hónapra 
az esküvő után így szól a Mihály fiam, hogy elmennek az apósához 
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lakni, mert az apósa mindég csak sír, hogy egyedül van. E szavakra 
ezerféle gondolatom támadt, de talán hogyha öt évre előtte pontosan 
tudtam volna, hogy mi fog történni a fiammal, akkor sem tudtam 
volna lebeszélni, mert már ő csak a jobbat képzelte előre, hogy milyen 
jó lesz, őtet a cselekedet nem érdekelte, csak a beszéd és a hízelgés. 
Így hát azok ketten legyőzték az ő gyenge elképzelését. Persze azok 
tudták, hogy mit csinálnak, a menyem otthon mindjárt gazdasszony 
lesz, az apósnak meg lesz egy béresformája. Tehát elhurcolkodtak. A 
fiam mivelünk már nem is gondolt, hogy mennyit küzdöttünk két 
évig, még ő katona volt. Nem tehettünk semmit, mi nem tudunk 
vagy tudtunk hízelegni, mi csak őszintén tudunk szeretni. Csak 
békével éljenek! És nekünk pedig megint csak folytatni a munkát, és 
a 13 éves Józsi fiamnak kellett nekem segíteni. Csakhogy a kötelező 
(obaveza) megszűnt, ez az egy volt a szerencsénk. Hála Istennek! 
Hogy félig megszabadultunk a sátán karmai közül. De máskülönben 
voltak adósságaink. De a Jóistenben bíztunk és reménykedtünk. 
Az 1950-es évhez képest az 1951-es esztendő dupla termést adott, 
és amit csak el lehetett adni, eladtuk, és az adósságot törleszteni, 
ahol legjobban kellett. A jószágokat is jobban lehetett etetni, az új 
vetési here is nagyon jól sikerült: 1 hold dohány, 1 hold cukorrépa, 
paprika, szóval a Jóisten ebben az évben úgy megáldott mindenféle 
terménnyel, hogy újévig az adósság nagyobb részét kifizettük, és ez 
évi adó is ki volt fizetve, mint amennyit az előbbi évben fizettem.

Most az 1952-es évhez érkeztünk. Január 13. napján az adóvégre-
hajtó meg Godnics Ignác meg még más két ember olyan erővel 
jöttek hozzánk, mintha talán én meg akarnák tőlük szökni, vagy 
harcba szállni velük, hogy a múlt évi adó nincs kifizetve. Éspedig 
van 195 000 dinár adóm, de pénzem nincsen. Mert még a dohányt 
sem szállítottam el. Amit később Topolyára szállítottam el. Lefog-
lalták a legszebb lovat, a legszebb tehenet, szép két kövér disznót, 
pedig még nem is vágtunk, másnap akartuk és le is vágtuk, de 
az árával rövid időn belül be kellett számolni, de ezeken felül a 
varrógépet és a biciklit is lefoglalták. Január 15. napján jönnek a 
jószágösszeírók: Szitás Sanyi és Szalai Tóth Treszka. Azt mondja 
Szitás, hogy ő nem megy megnézni, én amennyit mondok, annyit 
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írnak be. Tehát volt a vak lovam, a 4 éves fia, meg az 1 éves csikója, 
mert a 3 évest odaadtam a Mihály fiamnak, a teheneket is mind 
beírattam, csak volt 6 malac, de csak hármat írattam be, mivel az 
adót rendezni kell, háromat 4 nap múlva el is adtam, meg 15 tyúkot 
írattam fel, és ez is volt 27 darab. Ennyi jószágom volt január 16. 
nap. Mivel kaptam Báló Margittól 20 000 dinárt, hogy majd fizetek 
az adóba, de a Mihály fiam mondja, hogy úgy hallotta, engedtek el 
az adóból. Tehát ahogy bementem, a zombori végrehajtó, Topalov 
nevű fogadott. Mondom, hogy törleszteni akarok az adóból. Kérdi 
a nevemet. Mondom hogy hívnak, ő felelé, maga az, aki mindent 
pontosan feladott, nem tagadott le semmit. Így az adóbizottság 
sokallta és 935 000 dinárt elengedett. Felelém, a sokból lehetett és 
kellett engedni. Akkor 160 000 dinár az adóm? Ő felelé 195 000, 
mert a 35 000 dinárt a 230 000 dinárból engedték el. Gondolkozzál 
egy kicsit, kedves olvasó, hogy 28 évnek előtte mennyit ért 195 000 
dinár! Ezt egy évi adóba kellett fizetni, igaz 24 hold föld után adóba. 
De ehhez viszonyítva két évnek utána, 1954-ben elvett, megvett 5 
hold 170 négyszögöl földet, tőlem ez az éhes állam 220 000 dinárért, 
és 20 évig törlesztette. Minden évben be kellett menni Zomborba 
11 000 dinárért évente, de a 20 év utolján nem sokat ért. De most 
visszatérek. Január 16-án, amikor a végrehajtó megdicsért, hazaérek, 
mondom a feleségemnek, hogy jártam. De ő erre mindjárt felelé, 
hogy voltak nálunk a jószágellenőrök, és 3 malaccal és 12 csirkével 
többet találtak, mint én amennyit beírattam 15-én, és azt mondták, 
azonnal menjek a községházához, és rögtön megbüntettek 3000 
dinárral. A postán le kellett azonnal fizetni. Itt nehogy a kedves 
olvasó azt gondolja, hogy én lázítok. Én nem lázítok az írásommal, 
csak az igazságot írom le. Mert az, amiért a 3000 dinár büntetést 
le kellett fizetnem, nem volt hazugság, mert amint írtam, a lovakat 
is, teheneket is mind felírattam, pedig már elhatároztam magam, 
hogy egy lovat eladok a nagy adó végett. Az öreg vakot akartam 
eladni, de a másfél éves csikóért többet kaptam, és még lónak nem 
számíthattam. Így a csikót eladtam január 17-én, a 3 malacot elad-
tam január 18-án. Csak ez a 12 csirke többlet. Ez hazugság? Az igaz, 
hogy a jószágellenőrök titkolásnak tartották, hogy én nem adtam 
föl a 6 malacot és a 27 csirkét. Ők nem tudták az én gondolatomat, 
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hogy ezekből nekem muszáj eladnom az adó végett, meg arra nem 
gondoltam, hogy másnap jönnek az ellenőrök. Még egy ember, 
aki ismert, hogy mindég csak az igazságot mondom, a szemembe 
mondta, hogy életemben egyszer akartam hazudni, akkor is nagyon 
ráfizettem meg szégyelltem. Vajon ez a demokrációs rendszer, hogy 
ha még erre a 12 csirkére is rá volt éhezve, hogy ő egye meg, és ne 
az, aki felnevelte, vagy olyan nagy jövedelmet számoltak volna fel 
rá? Akkor a törvény vezetőjének vagy szekértolójának meghibbant 
az esze. Ezt most, 80 éves koromban írom, de nem azért írom, hogy 
haragudnék valakire, nem haragszok senkire. Én eleget tettem 
minden követelésnek, minden büntetést kifizettem és kiálltam. És 
mindenkinek megbocsájtok. Itt van egy példa! Az a Bezdán Ador sok 
mindent elkövetett ellenem. De fordult a kerék. Ador már nem volt 
biztonságban Telecskán, elment Szabadkára lakni. És az 1960. évi 
búcsúnk napján megkért két ember, hogy délután a vendégjeiket vi-
gyem ki kocsimmal az állomásra, ezt szívességből elvállaltam. Mikor 
kiértünk, a vonat Szabadka felé ment, gondoltam egyet, nem sokat 
kell várni, és jön a vonat Szabadka felől, talán jön valaki, és bírok 
rajta segíteni, mert nemigen volt más kocsi. Tehát jött is mindjárt 
egy asszony a lányával, a kocsimhoz, hogy eljöhetnének-e velem. 
Eljöhetnek. De Ador is, mikor nem akadt más kocsi, ő is megkért 
eljöhet-e velem. Nem tudtam nemet mondani, őtet is elhoztam a 
kocsimon. És számtalan példa volt és van, hogy nem nézem, hogy 
ki az, csak ha segíthetek rajta.

Kedves olvasó, ismét visszatérek az ifjúkoromra, amikor a rossz gon-
dolatok, a rossz társaság, vagyis az ördögnek minden gonosz csábítása 
azt a gyenge ártatlan lelket legkönnyebben meg bírja kaparintani. 
Abban a 14, 15, 16, 17, 18 éves korban kell erősnek lenni, az imádko-
zást folytatni úgy, ahogy a hittanórán tanultuk. Igaz, hogy most nem 
sokan járnak hittanra, ez elég sajnos és helytelen, abban az időben, 
amikor én jártam iskolába, a tanítók azt tanították, amit az egyház 
a papjain keresztül és a jó szülőkön keresztül tanít, és a tanulónak 
is könnyebb volt tanulni, mert mind csak a jót tanította, és nem a 
rosszat. És sok jó szülő és sok jó tanító jó tanításával és jó példájával 
mutatta is. És az iskolában délelőtt, a tanítás előtt és tanítás után 
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és délután, a tanítás után a tanítóval együtt imádkoztunk. És én 
azután, mikor nem jártam már iskolába, és azóta is idáig azokat az 
imákat is igencsak elimádkozom. És nagyon ritka eset volt az még 
fiatalember koromban is, hogy a vasár- és ünnepnapi szentmisét 
elmulasztottam volna. Még legénykoromban mindég a kóruson 
voltam, amikor megnősültem, lent imádkoztam a kórus alatt, leg-
hátul a templomban volt a nagy fekete gyászkoporsó, és annak két 
oldalán és végén volt olyan keskeny padféle ülőke, és körülültük, 
heten-nyolcan is elfértünk rajta. Én a Szent Antal-imakönyvből 
végeztem a miseimádságokat, amit a Jani bátyám, mikor ment ki 
a harctérre, magával vitt, és mikor kórházba került, mindég nála 
volt. Amikor meghalt a kórházban, átadták a szüleimnek, és azután 
őhelyette én imádkoztam belőle. Mihály fiam, még iskolába nem 
járt, mellettem volt mindég a templomban. És a húszas, harmincas 
és negyvenes évek első felében a kórus alja vasár- és ünnepnapokon 
tele volt, a jobb oldal fiatalemberekkel és a bal oldal fiatalasszony-
okkal. A padok előtt három-négy sor nagylány volt, a padok köze 
pedig a menyecskék helye volt. A padok pedig idősebb emberek és 
idősebb asszonyok részére voltak fenntartva. Nagyobb ünnepek 
alkalmával, karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és búcsúkor a 
templom tömve volt. Az 1934. évben a Fehér Sándor nevű kántort 
elhelyezték Veprődre tanítónak, utána talán fél évig a lánya, a Fánika 
volt kántorhelyettes. Azután a Szöllősi János lett a kántor, és azok 
az emberek, akik a Fehér kántorral a kóruson énekeltek, mikor 
Fehér elment, nem mentek a Szöllősihez. A kóruson fent csak két 
kisleányka énekelt vasárnaponként a kántorral. De már ebben az 
időben én is a padba beültem, hogyha volt hely. Ott jobban hallottam 
az éneket, és mivel nagyon szerettem nótázni is, nagyon szerettem 
volna énekelni is, de mivel lent az emberek közül egy sem énekelt, 
féltem hozzáfogni. A feleségemnek volt egy imakönyve, amelyet 
még Fehér kántor idejében, iskoláskorában vett, nagyon sok szép 
ének volt benne, és az az enyém lett, ő vett magának Doroszlón 
Nagy orgona című énekeskönyvet. És egyszer csak nekibátorodtam, 
és elkezdtem énekelni, előbb talán kicsit tekintgettek felém, de én 
nem törődtem senki megjegyzésével, és nem is szégyelltem. Mert 
ez Isten ajándéka. És aki szívből érezve szépen énekel vagy dalol, az 
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kétszer imádkozik. De a kántor is felfigyelt reám, és egy kislányt 
leküldött a kórusról, hogy adjam oda a könyvet, majd ő megnézi, 
hogy milyen könyvből énekelek. De én nem adtam oda, hanem 
felmentem a kórusra, és énekeltem a kántorral. Tetszett neki, mivel 
férfiak nem énekeltek a templomban, és azután azok az emberek is 
közénk jöttek, akik a Fehér kántorral énekeltek. És húsvét előtt szólt 
a kántor, hogy a passióban a Jézus szerepét fogadjam el, én örültem 
neki, de nagyon féltem, mert én iskoláskoromban sem zenét, sem 
kottát nem tanultam, igaz kisgyerekkoromtól kezdve minden szép 
nótát könnyen megtanultam, és sokat is daloltam. Így hát a passiós 
könyvet mikor átnéztem, a kottákat nem bírtam felfogni, mert a 
szöveget is kellett nézni. De a földmívesnek tavasszal nagyon sok 
dolga van, és akkor a lovakkal csak magam dolgoztam, mégis Isten 
segítségével elég jól megtanultam, mert az én énekeskönyvemben is 
megvolt a passió, csak nem kottázva, de néztem a kottás könyvet és 
az szerint az én könyvemben ceruzával minden sor felett húztam le s 
fel, ahogy a kottajegyek mutatják, azért nem sikerült 100 százalékra, 
de 75-re igen. És az 1936. és 1937. évben így végeztük. De 1938. év 
virágvasárnap előtt egy kis hiba történt, amiért az egyházi vezetőség 
felmondott a kántornak, és virágvasárnap nem tudtuk kottás szó-
lamban végezni. Mert ezt kántor tudja orgonával vezetni. Így hát én 
csak úgy felolvastam a passiót. És ettől kezdve nem volt kántorunk 
egész december elejéig. De azért ünnep- és vasárnaponként mindég 
énekes misét mutatott be a Lantos János plébános atya. Volt négy-öt 
ember és négy-öt asszony, mi énekeltünk, és feleltünk a szentmise 
szertartáshoz latinul. A nyolc hónap alatt minden szombaton vagy 
ünnep előtt való este összejöttünk valamelyikünk házánál a más-
napra való énekeket begyakorolni. De azért nem volt ez mindég hiba 
nélküli, mert ez nehéz a zenét és kottát nem ismerő földmíveseknek, 
akik egész héten a mezőgazdasági munkákban voltak elfoglalva. 
Volt, hogy szombat este 8 órakor jöttünk össze, gyorsan minden 
éneket kétszer-háromszor elismételni, és több eset volt, hogy olyan 
jól ment a háznál, de a templomban eltévesztettük, mert mindég az 
ének bekezdésénél volt legtöbbször a tévedés, és az ének bekezdésétől 
félt mindenki, de valakinek el kellett kezdeni. És a Jóisten nekem 
adta azt a bátorságot, hogy elkezdjem. De én is izzadtam a megkezdés 
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előtt, ha nem is volt meleg. De a többség mindég csak rám várt, hogy 
kezdjem én. És minden halott temetésén ott voltunk, de búcsúztatás 
nélkül csak halottas gyászénekeket énekeltünk. De a Lantos lelkiatya 
soha nem szólt, ha eltévesztettük az éneket, úgyis eléggé bántott 
bennünket, ha eltévesztettük, és voltak olyanok is, ha eltévesztettük, 
nem jöttek közénk a kórusra. Szintén voltak, akik kritizáltak, de 
én erre mindég csak azt válaszoltam, hogy átadom szíves örömest, 
csak vezesse, ha jobban tudja, mint mi. Sőt még ebben az évben 
bérmálás is volt, mégsem estünk kétségbe, azt is átvészeltük. És ez 
év október hónapban ki lett hirdetve a kántori állásra a pályázat. 
Jöttek is a kántorok minden vasárnap, bemutatták tehetségüket a 
szentmisén való éneklésükkel. Volt egy vasárnap Verbászról kettő, 
Adáról Bíró Jenő és Raffai István nevű kántorok, egy Becséről és 
november derekán volt a választás, és a becsei Török Ferenc kapta 
a legtöbb szavazatot. És december elején átvette a kántori állást, 
én ekkor már egyházközségi képviselő voltam, közben december 
derekán meghalt Gulyás Mihály templomgondnok és pénztárnok. 
Mi jártunk a kántorhoz a karácsonyi énekeket gyakorolni. Egy este 
mondja a kántor, hogy én vagyok kijelölve a templomi gondnoki 
teendőkre és tisztségre. Egyrészt örültem, hogy engem ért ez a 
megtiszteltetés. De mikor úgy fülheggyel hallottam, hogy idősebb 
képviselő érdemelte volna ezt a megtiszteltetést, mert én voltam a 
legfiatalabb képviselő, ekkor már szerettem volna átadni, aki talán 
méltóbb lett volna ezen egyházi tisztségre. Mert én ekkor csak 39 
éves voltam, és az 1939. év újév napján, mise kezdete előtt a Szűz 
Mária, a magyarok nagyasszonya oltáránál ünnepélyesen letettem az 
esküt, hogy Isten nevében az egyháznak hűséges odaadó gondnoka 
leszek. És ennek már 41 éve, és az esküt nem szegtem meg. Igaz, hogy 
voltak rövidebb s hosszabb időszakok, amikor hivatalosan nem töl-
töttem be, de szeretettel és cselekvőképességemmel előmozdítottam 
egyházközségünk ügyeit.

Először 3 évig. 1942. január 1-jén tisztségemet otthagytam, mivel 
a Lantos János lelkipásztorom nem fogadta el a lemondásomat. Én 
azt mondtam neki, hogy én olyan leszek lelkipásztoromhoz és egy-
házamhoz is, mint idáig. Ő az okokat akarta megtudni, de én nagy 

q



q  e 121 w

indokokat nem tudtam felhozni, csak mintha valaki súgta volna, 
hogy hagyjam ott. És az 1942. évben a Török kántor is otthagyta az 
állását. De az 1943. év augusztus hónap derekán a lelkipásztorom is 
itt hagyta a községünket, átment Bátmonostorra, és a helyébe onnan 
jött Hegyi László plébános atya. A későbbi idők folyamán rájöttem, 
hogy miért hagytam én ott, meg a Lantos plébános is miért hagyta 
itt Telecskát, mert a hitleristáknak is meg a kommunistáknak is a 
Lantos pap nagyon útjukban volt. És mivel a német hatalmasoknak 
a pap nem adta meg a német misét, várták az alkalmat, hogy majd 
leszámolnak vele. És mivel az egyház és a papja mellett voltam, nem 
jó szemmel tekintgettek reám, és úgyszintén a kommunisták is. És 
az igazat megvallva, ez volt a legnagyobb indok, hogy az egyházi 
gondnokságból kiléptem. Mert még az 1940. évben, mikor a Ma-
gyar Közművelődési Egyesület élénken működött, a Lantos atya 
volt az elnök, és az oroszpártoló kommunisták is nagyon be voltak 
kapcsolódva, és többször láttam őket ott a plébánián, éppen azokat, 
akiket 1941 nyarán elvittek. Tehát én figyeltem, de még az 1941. év 
elején sem értettem meg, hogy a Lantos atya miért foglalkozik velük. 
Lehet, hogy bízott bennük, hogy magyarok lettünk, majd kitérnek 
az orosz kommunista elvből. De amikor 1941. év nyarán, amikor ma-
gyar csendőrök leleplezték őket, hogy ezek úgy az egyházhoz, mint 
a magyar hazához hűtlenek lesznek, és mivel ilyen szerencsétlenül 
végződött reánk, igazi magyarokra nézve a háború, ővele is elbántak 
volna a hitleristák vagy a kommunisták, meg énvelem is. Igaz, hogy 
a Magyar Élet Pártban bent voltam, de az is igaz, hogy amióta élek, 
csak az igazi magyart pártoltam a mostani koromig. És azt tartom, 
haszontalan ember az, aki a saját hazáját és nemzetét árulja és gyaláz-
za. És talán úgy az 1942. évben megalakult a gazdakör, és beválasz-
tottak pénztárnoknak. És talán úgy 1944 nyarán, amikor az oroszok 
haladtak Magyarország felé a községi képviselők közül, akik nem 
voltak tiszta magyar érzelműek, kiléptek. És a helyükbe engemet, a 
Hegyi plébános atyát és Raut szomszédomat hívták be képviselőnek. 
Igaz, hogy mi ekkor már se nem ronthattunk, se nem segíthettünk 
szegény, szerencsétlen nemzetünkön és szeretett községünkön, s 
hazánkon. Az oroszok bejövetele után a vallási lelki élet nagyon 
legyengült, különösen 1947-ben, 1948-ban, 1949-ben és 1950-ben, 
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amikor az a haszontalan kötelező (obaveza) világ égetett bennünket, 
mint a pokoli tűz. És nagyon sokan hátat fordítottak Istennek, egy-
háznak, sokan a saját árnyékuktól is megijedtek. Én hála Istennek 
abban az időben is mindég mentem Doroszlóra búcsúra gyalog. És 
a Szűzanya megsegített. Meg idehaza is igen hiányzott a kántor, de 
én nem hiányoztam, a helyemet ott is megálltam, és megadtam a 
császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Ha féltem is 
a kommunistáktól, nem ijedtem be. Mert az Isten és a Magyarok 
Nagyasszonya őröz azóta is. Abban az időben újhold vasárnapján, 
ha kerültük a templomot, olyan hangosan és örömmel énekeltem, 
hogy a községházától csak úgy visszhangzott vissza. De ezekért és 
másért is nagyon szorongattak a kommunisták mindenben. Mint 
ahogy megírtam az első füzet utolján és ezen füzet elején, amíg az 
öt hold földet el nem vették tőlem. Ezt nem szeretik, ha mondom, 
hogy elvették. Ők úgy állítják, hogy eladtam, mert muszáj volt. 
Amikor a földet el akarták venni éntőlem, nem is gondoltam, hogy 
még tőlem is vesznek el földet. Csak amikor a Kulai nevű ügyvédnél 
szerződést csináltattunk, 3 hold földet a Mihály fiamra írattunk a 
sziváci határból, amit már ő használt is, és nem nálunk laktak. Mi 
úgy akartuk, hogy fiatalkorában kapja el, mert a feleségem is 24 éves 
korában elkapta a 7 hold földet, és mind a négy testvére is 7-7 holdat 
kapott fiatalkorában. Amit talán mi családok nem is tudtuk eléggé 
meghálálni és megköszönni a szülőknek, szorgalmas munkásságát 
és az Istennek a segítségét. De az ügyvéd, amikor a szerződést elké-
szítette, aláíratott velünk, és neki a munkadíját kifizettük. Akkor 
mondja, hogy nem lehet sem a kataszterbe, sem a telekbe beadni, ez 
egy újabb rendelet, de én még ekkor sem hittem, hogy ez engem is 
fékez. Mert hiszen ezekért a földekért az én szüleim és a feleségem 
szülei, mikor települtek, nagyon sok éjt nappallá tettek és verejté-
keztek (mint az életrajzom elején megírtam), hogy becsületes, de 
nehéz munkával az alapot meg bírták állítani és sziklaszilárddá 
tenni. És tovább szorgalmasan dolgozni és takarékoskodni, hogy a 
családnak bírjanak egy kis alapot állítani, hogy ne kelljen nekünk 
az uraság vagy az állam keserű kenyerén tengődni, mint nekik fia-
talkorukban. És mi is gyerekkorunktól kezdve mindég szorgalmasan 
tovább küzdöttünk a saját gyermekeinkért, hogy nekik is legyen 
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egy kis alap. És úgy tudom, 1953 őszén este hazaérek a határból, 
ott van a kisbíró, hogy azonnal menjek a községházára. Mengyán 
meg egy zombori úrféle fogadnak az irodában. Mondom a nevemet, 
a zombori mondja, hogy van nekem eladó földem. Felelem, nekem 
nincs. Ismét mondja, hogy van 24 hold földem, és 7 hold földet fel 
kell ajánlanom eladásra. Én mondom, hogy nekem a feleségemével 
együtt 22 hold és kettő hold a fiamé, de az úr erősíti, hogy 24. Itt 
megint mondom, hogy a kettő holdat 1948-ban, a kataszteri revízió 
idején az enyémhez írták, de különben a telekben is a fiam nevén van 
a kettő hold. A fiam nem is lakik nálam. Így hát a sok huzavona után 
Mengyán, nagy nehezen megszólal, hogy úgy van, ahogy mondom. 
Tehát a sok vita és igazság után a kettő holdat elengedték. Most 
ismét az 5 holdat is szeretném megmenteni. Nem akarom adni, de 
az úr is harcol, hogy adjam, mert ha nem adom, Zomborba be kell 
mennem, és mégiscsak oda kell adnom, és akkor már azt veszik el 
vagy vásárolják fel, amelyiket akarják. De ha most adom, akkor 
még választhatok, amelyiket akarom adni. Tovább harcolok, hogy 
három fiam van, és azoknak akarom adni a földet. Utóbb, hogy 
meggyőzzön, mondott egy példát: hogy van egy embernek 3 fele-
séges fia, egy háznál vannak, egy családot képeznek, ott is csak 17 
holdat hagynak, vagyis egy maximumot. Ez a törvény. Tehát ezzel 
az (ördögi) törvénnyel, mert nem emberi, megkezdték a családok 
széjjelszaggatását, hogy a fiú ne maradjon az apjánál, az asszony a 
férjénél. Tehát az ilyen ördögi törvény csak megbolondulhat, mert 
nem tudja már, hogy mit csinál. És akármilyen igazam van, csak 
elveszik. Mert nem volt nekik elég az a sok itt hagyott német föld és 
az a sok uradalmi föld, és ha azt el is vették, valakinek kell munkálni. 
De többcsaládos szülőktől elvették, akik családjaikkal elmunkálták 
volna, és az államnak nagyobb haszna lett volna. De odaadták a 
Milosoknak, Filákoknak, Balgaviknak, Zónai Sanyiknak stb., akik 
sohasem szerettek dolgozni. De már mind eladta régen. Tehát így a 
sziváci határból adtam nekik 5 hold 170 négyszögölt. Utána küld-
tek hozzám embereket, először id. Bába Janit, hogy iratkozzak be a 
Népfrontba, nem voltam otthon. Kérdé a feleségem, hogy kötelező. 
Felelé Jani, nem. Másodszor elküldték Kormányos Ferit, a kovácsot, 
ez már igazi kommunista volt. Ekkor én is otthon voltam, biztosra 
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vette, hogy neki sikerülni fog. De én nyugodtan válaszoltam, hogy 
nem iratkozok. Próbált kicsit kényszeríteni, és mondja, hogy ha 
nem iratkozok be, semmiféle segítséget nem kapok. Ne adjanak, 
mert idáig is csak elvettek tőlem mindent. De kedves fiaim, kedves 
testvéreim és kedves olvasó, ha idáig elolvastad írásaimat, amit 
1944-től 1954-ig cselekedtek velem, a Jóisten segítségével kiálltam, 
és már ennek 20 esztendeje, és ezekért senkit nem átkoztam, és nem 
átkozok, és csak azt mondhatom: bocsássa meg nekik a Jóisten, mert 
nem tudták, hogy mit cselekszenek.

Itt még leírom az első világháborús élményeimet, mivel már iskolás-
koromban nagyon szerettem a hazafias verseket, nótákat, a háború 
alatt meg nagyon sok volt belőlük, és télen az újság is járt hozzánk, 
és édesapám, mivel nem tudott írást, én olvastam el az újságot, addig 
fel voltam mentve a dohánycsomózástól és válogatástól. Mivel két 
bátyám és két sógorom a harctéren volt, édesapám is, és én is mindég 
kíváncsiak voltunk az újsághírekre. Különösen, ha a magyarok győz-
tek, akkor akár az istállóban, akár a határban dolgoztam, elővettem 
akár verseket, akár szép magyar nótákat, vígan ment a nóta meg a 
munka. Én sohasem unatkoztam, fiatalkoromban is gyorsan eltelt 
rajtam a nap. És itt egy verset leírok, ami a háború elején történt, 
hogy az utókor tanuljon belőle. Lehet, hogy nem hiszik el, mert most 
tankokkal és ágyúkkal és repülőgépről bombázással pusztítják az 
ellenséget, akkor pedig még gyalogsági fegyverrel és gépfegyverrel. 
A huszárok pedig, ha a helyzet úgy kívánta vagy megengedte, lovon 
ülve zavarták az ellenséget. Erről írom ezt a hosszú verset. 1 vers:

Mi a magyar, ha kard van a kezében,
Bátran néz az egész nagyvilág szemébe,
Különösen, ha huszár bánik vele,
Jobb nem születni annak, kit elér vele.

És hogy a magyar huszárnak nincs párja,
Ezt kardjával írta rég az ellenség hátára,
Szalad is az ellenség, legyen az oláj vagy muszka,
Mert hogyha huszárt lát, tovább már nem bírja.
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El is nevezték a huszárt vörös ördögöknek,
Mert ezek nemigen osztogatják a kegyelmet,
Nincs pardon, tör, zúz, vág, mint a villám,
Borzasztó nézni, ha rohan a lova hátán.

Íme egy hősi tett, amit csak huszár tehet,
Erről példát minden magyar vehet.
Oroszföldön történt, Lublin város mellett,
Hogy a magyarnak egy terepet elfoglalni kellett.

Csendesen indul el tíz zászlóalj honvéd,
Hogy háromszor annyi muszkát elverjen onnét,
Dörög az ágyú mind a két harctéren,
Vigyázz, magyar, ne hagyd magad, vérem!

Harcol is a honvéd túlerővel szemben,
De nem sokáig bírja, hátrál visszafele,
Látja ám ezt a dandárparancsnok,
Könnybe borult a szeme, és hátra fúvatott.

Szomorúan és rekedten szól, visszavonulni,
Összenéznek a tisztek, és elkezdnek sápadozni,
A fájdalomtól, hol annyi vér hullott,
És a magyar honvéd mégis elbukott.

Az nem lehet, így szól egy hős dalia,
Egy pillanat, és felpattan lovára,
Vágtat, mint a szélvész a közeli erdőbe,
Lóra huszár, felkiált, utánam előre!

És rohan a huszár, remeg a föld alatta,
Aki ezt végignézte, el nem felejti soha,
Egy szakasz huszár harmincezer muszkára,
E nagyvilágon nem volt ennek párja.
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És a vágtató huszárok lelkesítő, buzdító szavakat kiáltanak,
Jobbra, balra a csüggedő magyarnak:
Előre, fiúk, a hazáért és királyért!
Fel a harcra a győzelmi babérért!

És a csodás szót előre az egész front átveszi,
A gyalogos hurrákiáltással szuronyát szegezi,
És a szuronyroham vad erővel megy előre,
Nem soká bírja, a muszka meg futamodik tőle.

E bravúros támadásra nem voltak elkészülve,
És fut árkon-bokron keresztül egy erdőbe,
Otthagyva ágyúját és gépfegyverét,
Rengeteg sok sebesült és halott emberét.

A mieink iszonyú gyors tüzet küldenek utána,
Mint a zápor, úgy hull a golyó a muszkára,
És a harctéren végigzeng a trombita,
Miénk a győzelem, a terep el van foglalva.

Visszafordulnak a huszárok, kifújják magukat,
Előveszik a kulacsot, és isznak nagyokat,
Hisz ez régi szokása a magyarnak,
Hogy áldomást iszik, ha vége a munkának.

Vezetőjük egy deli huszár főhadnagy,
Gyönyörű szál ember lovával ugrat nagyokat,
Harsány hangon kiáltja, vigyázz, utánam,
Megy jelenteni a győzelmet tábornokának.

Megállítja a szakaszát, megtörlik a véres kardokat,
Lelkes szót intéz a nagy csapat bakáknak,
Hármas éljent kiált a szeretett királyra,
S ott a csatatéren rázendítenek a szép magyar himnuszra:
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„Isten, áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép, hozz reá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!”

Ezen huszár főhadnagynak Bóné Rudolf a neve, 
az Isten soká éltesse,
Ezen nagy győzelem történt 
1914. év szeptember hó másodikán,
Százhúsz kilométerre orosz földön egy délután,
Vívta meg a magyar nemzet örök dicsőségre.
Nem fajult el még akkor Árpád apánk vére.

De később, már az 1918. év utolján nagyon elfajult, és nagyon 
sok szegény gyáva magyar a Kun Bélák meg Károlyi Mihályok ol-
dalán a saját nemzetét, országát adta el, meg a sok lógós, akik úgy el 
voltak szaporodva a mi színtiszta katolikus magyar községünkben 
is. Amilyen drégelyi varga volt, aki megmutatta a török basának, 
hogyan bírja bevenni Drégely várát. A mi községünkben is akadt egy 
(szuszka) Varga Pali, aki megmutatta az orosz kommunizmusnak, 
hogyan bírja könnyebben bepiszkolni, széttépni szép magyar hazán-
kat, amelyről igen nagyon sok szép vers, ének és dal, nóta van:

Járjatok minden, minden földet,
melyet Isten megte-megteremtett,
s nem akadtok bizony-bizonyára
a magyar nemzetnek párjára-párjára.

Ha a föld Isten kalapja,
úgy hazánk-hazánk bokréta rajta.
Oly szép ország, oly szép, oly virító,
szívet, lelket oly andalító, oly szép vidító,
oly szép vidító, oly andalító.
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És Hazádnak rendületlenül 
légy híve, oh, magyar,
Bölcsőd ez, s majdan sírod is, 
mely ápol, s eltakar.

A nagyvilágon e kívül, 
nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze, 
itt élned s halnod kell.

Itt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai,
Itt törtek össze rabigát 
Hunyadnak karjai,

Szabadság, itten hordozzák 
véres zászlóidat.
S elhulltanak leg jobbjaink 
a hosszú harc alatt stb., stb.

Hazádnak rendületlenül 
légy híve, oh, magyar,
Bölcsőd ez, s majdan sírod is, 
mely ápol s eltakar.

E nagyvilágon e kívül 
nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze, 
itt élned és meghalnod kell.

És magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanított imádkozni anyám!
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám.

És az a Varga Pali, aki a lógók közt a vezér volt, és amikor az or-
szágunkat lángra lobbantották, megjött a rablási szabadság. A Varga 
bandája megmutatta és kitüntette magát a tolvajlásban. Igaz, hogy 
először csak két zsidónak a boltját fényes nappal rabolták, fosztották 
ki. Mikor ezzel végeztek, utána este, éjszaka az Ivenc nevű jegyzőt, 
és a Bundula tanítót családjaikkal zavarták és fosztották ki éjszaka. 
De a hadnagy, ha meg nem jön, akkor talán sorba vették volna sok 
ember becsületes munkával, verejtékkel összegyűjtött vagyonkáját, 
és széthúzták volna, ahogy neki voltak vadulva, ittasodva. De ahogy a 
kis hadnagy megjött, felállította a nemzetőrséget, persze nem a lógók 
közül, és megkezdte a vezetők összefogását, akik meg nem szöktek, 
de úgy tudom, Varga Palit itt sem bírták megfogni. De akit meg 
bírtak fogni, és benne volt a vezetésben, azt kissé megpuhították. 
És éjjel utána a bútorok és szekrények, asztalok, és amelyek ismeretes 

q



q  e 129 w

tárgyak voltak, ki voltak rakva a közökbe, a határba. Két-három 
kocsival fel voltunk hívva a községházára, és én is két nemzetőrrel 
szedtem össze a kirakott holmikat. Tehát a rumlinak nevezett 
szabadság nálunk nem soká tartott. Ennek a Varga Palinak, aki a 
pusztításoknak mindég a kezdője volt, mikor az oroszok bejöttek 
1944-ben, utána nem soká ízlett a paradicsom, és keserű lett neki. 
Átszökött minden családjával Magyarországba, abban az országban 
húzódott meg, melynek pusztításában nagyon nagy része volt. Itt 
most leírom a drégelyi vargáról szóló verset, amit iskoláskoromban 
tanultam:

Régen ostromolja 
Ali Drégel várát.
Régen érzi a magyarnak 
Öldöklő csapását.

Bosszankodik szörnyen, 
Dúl-fúl harag jában,
Hogy e kis vár oly sokáig 
Áll az ő útjában.

Uram, Ali basa, 
Törökök vezére,
Mit adnál, ha lesimulna 
Homlokod redője.

Ha kezedbe adnám 
A győzelem kulcsát;
Ha felfedezném előtted 
Drégel titkos útját?

Régóta ismerem 
Már én e vidéket.
Apám hagyott rám 
Ily titkot s vargamesterséget.

Jutalomból tőlem 
Annyi aranyat kapsz,
Amennyi bőrödbe elfér, 
Ha a várba juttatsz.

Áll az alku köztük, 
Tetszik a vargának,
Ennyi aranya nem volt 
Tán a magyar királynak.

Beköszöntött a nap, 
A győzelem napja,
Amikor a varga díját 
Oly busásan kapja.

Meg jelent a várban, 
És mindenki látja,
Az örömtől mint piroslik 
Mind a két orcája.

Uram, Ali basa, 
Törökök vezére!
Amint látom, elértél a 
Győzelem végére.
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Tekintsed ez írást, 
Annyi aranyat kapsz,
Amennyi a bőrödbe elfér, 
Ha a várba juttatsz.

Te elérted célod, 
Hogy érjem el én is,
Megegyezni mindkettőnknek 
Igazság meg szép is.

Fog játok meg tüstént, 
Húzzátok le bőrét,
Töltsétek meg színarannyal 
Az alkuvás szerint!

És a varga bőrét 
Lehúzták azonnal,
Megtömték a tetejéig 
Csillogó arannyal.

Meg járta a varga, 
Amiért hazáját árulta.
Tanuljatok gonosz szívnek 
Példájáról!

És ismét itt van egy példa énrólam. Már többen olvasták írásaimat. 
Én ezeket mind tanulságképpen írom, de azért gondolom, vannak 
többnyire olyanok, akik úgy mondják vagy gondolják, mit tud egy 
(paraszt) földmíves (én ezen kicsit sem sértődök meg), hiszen az Úr 
Jézus Isten fia volt, és bebizonyította tanításával, cselekedeteivel, 
csodatetteivel, szenvedésével és kereszthalálával, és mégis a názáreti-
ek csak azt mondták róla, mit tud ez. Egy ácsnak fia. Kedves olvasó, 
lehet, hogy írásaimat unalmasnak találod, mert ezek már régiek, de a 
régiektől lehet többet tanulni, igaz hogy elmúltak, és biztos, hogy nem 
egészen így történtek, de az is biztos, hogy amit a jövőről gondolsz, 
az sem biztos, hogy úgy történik, mint ahogy most elgondolod. Én 
csak azért írom ezeket a hazafias verseket tanulságképpen, mert már 
elmúltam 89 éves, és nagyon sok tapasztalatom van az életről. Most 
is amit el akarok kezdeni, nem az én életrajzom, a Mihály fiamé, de 
mint édesapa nagyon sok éjszakát rettegve, remegve, gondok közt 
töltöttem el, és mikor fiatalabb ember voltam, én sem gondoltam, 
hogy ilyeneken át kell esni a fiamnak is, és nekünk, a szülőknek is.

Ez akkor kezdődött, mikor elhurcolkodtak tőlünk. Most itt foly-
tatom. Adtunk a fiunknak az 1952-es évre 5 hold földet, 1 rövid, 1 
ló után való kocsit, 1 szép 2 éves csikót, amely már be volt tanítva 

q



q  e 131 w

lónak, 1 hasas előhasi tehenet. Az apósának is volt egy jó erős lova, 
kocsija, földje is talán 10 hold is. Tehát anyagilag elég jól álltak. 
Nekünk ekkor maradt 14 hold föld a 24-ből. Ezek után el-elmentünk 
hozzájuk, ők sem panaszkodtak, de mi sem panaszkodtunk. Az 
1952. év májusában született egy kislányuk. Az 1952-es évnek vége 
felé eljött Mihály hozzánk és mondja, hogy el akar menni Bánátra 
paprikáért, mert volt már, aki hozott, és ott olcsó. Én ilyenekkel 
nem foglalkoztam, az üzleteléssel. Most, hogy Mihály a paprika-
ügyet említi, és hogy az ő egy lovával és kocsijával menne, még akkor 
száraz földút volt, és hogy adjam oda a Józsi fiamat, hogy ne menjen 
maga egyedül. Akkor Józsi 14 éves volt. De megjegyzem, erre a 
megindulásra a Varga Jóska vőtársam biztatta Mihályt, mert ennek 
volt paprikamalma, és adott neki pénzt is, hogy hozzon többet. El 
is mentek. Én nem gondoltam meg jól, azt hittem, hogy ez nem 
olyan, mint abban az időben a dohány, vagyis hogy ez szabad keres-
kedelem, de mikor rájöttem, hogy ez tiltva van, alig vártam, hogy 
hazajöjjenek, mert Józsi olyan félénk fiú, mint én, csak azt cseleked-
jük, amit szabad, akkor a Jóisten is jobban őriz bennünket. No de 
szerencsésen hazaértek. De mi azért Józsit többé nem engedtük. De 
Mihálynak akkor már nem parancsolhattam, és mivel sikerült neki 
az első út, máskor is ment. Hogy mennyit keresett? Mink azt nem 
kérdeztük, csak mindég azt mondtuk neki, hogy hagyjon fel vele. 
De a Varga sógor meg biztatta, adta neki a pénzt, mert őneki jó 
kamatot hozott. Amikor már nem bírt az egy lóval menni, fogadott 
fuvarosokat vagy itt Telecskán, vagy pedig Jázován, egész télen ment. 
Hidegek voltak, de azért ment, volt, amikor Zentáig elment vonat-
tal, ha nem volt erről a komp, nem várt, mert hideg volt, átment 
gyalog a jégen. Úgy várták, Jázován volt sok paprika eladó, egyszer 
4 szánkóval hoztak, Vargánál lepakolták a paprikát. A 4 ló éjjelre 
Vargánál hált az istállóban, 4 ló pedig nálunk, meg a 4 embernek 
mi adtunk meleg szobát éjjelre. Így ment ez egész télen 1953-ra 
kelve és 1954-re kelve. A Varga vőtársam itatta a fiamat jó szabadkai 
borral és pálinkával. Ha kérdeztük Mihályt, hogy áll a Varga sógo-
rával, mindég azt felelte nekünk, hogy még a sógora nem számolt el 
vele. Az meg elég kapzsi, ravasz ember volt. Mihály meg nagyon hitt 
neki. És a Mihály apósa és a felesége is örültek, mert biztosan a 

q  



e 132 w   q

nyereségből nekik is jutott, mert volt pénz, jártak vacsorákra, apó-
sa a lányával, vejével, ruházkodtak, Mihály még az apósának is vett 
olyan ünneplőruhát, mint önnön magának, amiért az após etette 
az ő jószágait. De ha valakinek jól megy, nem számít a pénz. Mi nem 
örültünk neki, mert nem láttunk a fiunkban semmi előmenetelt. 
De mások meg irigyelték, hogy milyen jól megy nekik. Utóbb már 
az após is megpróbálta, ő is volt már boltos is, hát ő is üzletember. 
Összefogott az öregebb vejével, a Meggyesivel, hogy majd ők is 
hoznak paprikát. De ahogy hozták, Szentmiklóson (Ostojiċevo) 
leállították őket, úgy tudom, a paprikát elkobozták tőlük, és utána 
bíróságra került az ügy. Ekkor kezdődött közöttük a viszály, mert 
Mihályt nem fogták meg egyszer sem. Az após úgy hangoztatta, 
hogy Mihály fogadta vagy jelentette fel. Ez irigység vagy ráfogás 
volt, és így az ügy mindég rosszabbodott közöttük. Az 1954. évi 
nagyszerdán a néném fia hazaérkezett orosz fogságból. Este elmen-
tünk oda a feleségemmel, és Mihály is ott volt a feleségével együtt, 
mikor eljöttünk, Mihály a feleségemnek megsúgta, hogy másnap 
megy Bánátra paprikáért. Nekem nem merte mondani, mert nagyon 
elleneztem. Mihály tudta, hogy ellenezem, annál inkább megtette, 
amit elgondolt, csak a jót képzelte előre. És nagycsütörtökön elment, 
és nagypénteken egész nap vásárolta a paprikát. És nagyszombaton 
reggel elindultak 4 kocsi csöves paprikával Jázováról, és a havas eső 
egész úton esett, mikor megérkeztek a paprikával, a drága fuvart ki 
kellett fizetni, a sok paprika vizes mosogatóvá vált. A Varga sógora 
meg nem vette át, mert már akkor a jó paprika sem volt kelendő. 
Hogy mi lett vele? Nagyobb része a trágyadombra került. Így sze-
rencsétlen vége lett a paprikaüzletnek. A Varga sógora is kezdett 
hanyatlani, sok adót nyomtak a paprikaőrlésre. Az após és a 
Meggyesi, a Mihály vőtársa, kaptak 6-6 hónapi büntetést. Az 1955. 
év tavaszán elmentem Mihályékhoz megnézni őket. A felesége azt 
mondja nekem, hogy Mihály nem egyez az ő apjával. Itt már láttam, 
hogy nekünk valamit tennünk kell, hogy széjjel ne hagyatkozzanak. 
Nekünk házat kellene venni, de pénzünk nincs. A Bagyon szomszéd 
nagyon kínálta a házát, hogy mi vegyük meg, mert készültek Né-
metországba. De amikor meggondoltuk, hogy megvegyük, előbb 
bementem Zomborba, hogy a fiatalabb fiamra lehetne-e íratni, ha 

q



q  e 133 w

esetleg Mihálynak nem kell. De ahogy Zombort megjártam, addig 
a szomszéd a házat eladta. No de ez nem lett baj, mert egy másik 
ház is lett eladó, a negyedik ház hozzánk, csak a másik soron, és ez 
a Mihályé lett, csak annyi pénzünk sem volt, hogy foglalót bírjunk 
adni, ezzel is a Bagyon szomszéd segített ki. De három fiam van, de 
csak egy házunk van. Az após meg a veje, a Meggyesi Újvidékre 
ment a rabságot letölteni úgy az 1955. év márciusában, de ekkor 
Mihálynak nagyon sok dolga lett. 15-16 hold föld, két darab szőlő 
a sziváci völgyben, az egyik az apósáé, a másik a feleségéé. És Mi-
hálynak fél hold dohány, és ezenkívül a jószágok, és minden szom-
baton vagy vasárnap kocsival vinni a feleségét és Meggyesinét 
Kerényre, mentek az emberekhez Újvidékre. De nekünk is sok 
dolgunk volt, nem bírtunk rajtuk segíteni. De Mihály nem mert 
nekünk panaszkodni. Úgy szeptemberben megszabadultak az em-
berek. Azután Mihály kezdett hurcolkodni a házához. De sem a 
felesége, sem az após nem segített neki. Volt neki három üszője, egy 
lova, kocsi. Bagyonéktól jutányos áron megvette a szekrényeket, 
nyoszolyákat, mert az após nem vett a lányának semmiféle bútort, 
de mi soha nem említettünk semmit. Nekünk csak az volt az óha-
junk, hogy széjjel ne maradjanak. És el-elmentem, és mentünk 
hozzájuk megnézni őket, és mindég csak a békés beszélgetést hasz-
náltuk. Egy vasárnap délután szintén ott vagyok náluk, elkezdték 
a panaszt, hogy Miska ilyen meg olyan, hol az após, hol a lánya, hogy 
a Miska ezt mondja, meg azt mondja, meg káromkodik. Akármilyen 
hibája, ha volt is neki, de nálunk káromkodást nem hallottunk tőle, 
mert nálunk senki sem káromkodik, még a munkásaim sem károm-
kodtak. Én így mondom előttük, hallgass Mihály, a hallgatással az 
ördögöt is le lehet győzni. Így szokták mondani, de úgy is van. De 
ekkor a menyem: „Hát mi ördögök vagyunk!?” De ekkor már egy 
szót se, mert úgy láttam, hogy a vendég kikap. Mihály egy szót sem 
szól bele, csak szomorú, látja, hogy én is csak őtet csitítom hallga-
tásra, csak a kislányát tartogatja, a többiek mind ellene vannak. 
Ekkor készülök, hogy megyek haza, mindnyájan kísérnek kifelé, de 
az após meg a lánya mondják, és mondják, még a kapuhoz nem ér-
tünk. Csak ennyit szóltam: „Nászom, mindenkiben van hiba. Aki 
úgy tudja, hogy önnön magában nincs hiba, abban van csak sok.” 
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Nem mertem mondani, hogy magában és a lányában is van elég hiba. 
Mégis azt néztem, csak az utcára kerüljek. Mert ők otthon vannak, 
és rám csapnak, és azt mondják, hogy én mentem hozzájuk vesze-
kedni. Tehát én eljöttem, de ezerféle gondolatom volt, hogy most 
mi lesz. Bíztam, hogy majdcsak eljönnek, és meglesz a béke. Ezek 
után nemigen mentem hozzájuk, mert a civakodást soha nem bírtam. 
Novemberben nagyon sok munka van nálunk is meg náluk is. Mi-
hály járt ide a házához a jószágoknál végződni, de nem nagyon jött 
hozzánk, mert úgy látta, hogy én is őtet hibáztatom, és ha kérdeztük 
is tőle, hogy mikor jönnek ide, csak azt felelte, majd ha elvégzik a 
határban a munkát. Úgy december derekán eljön Mihály hozzánk. 
Az apósa küldte, hogy menjünk el hozzájuk disznóvágásra, mert ha 
nem megyünk el, az apósa megharagszik ránk. Úgy gondoltuk, nem 
akarunk mi haragot, csak a békét keressük és szeretjük. Úgy hatá-
roztuk, én nemigen szeretek a disznóval bánni, valakinek itthon is 
kell maradni, Józsi ekkor 17 éves volt, majd ő reggel elmegy, ott 
dolgozik, megtanulja. A feleségem meg reggel 9 óra tájban elment. 
Anti meg az iskolában, én meg itthon a jószágoknál, meg a dohányt 
csomóztuk, az öreg Balog Antalné járt hozzánk segíteni. Mondom 
neki, estére nem csomózunk, megyek disznóvacsorára, még olyan 
nagy örömmel mentem, nem gondoltam, hogy üröm lesz belőle. Este 
van, bemegyek a szobába, a feleségem a menyével a kalácsot készítik 
a sütéshez, a többiek kint vannak, két ember meg a feleségével elment 
otthon a jószágoknál végződni. Én meg a két kislánnyal beszélgetek, 
a Mihály lánya meg a Meggyesi lánya, mindkettő olyan 3 és fél éves 
volt. De már az emberek is megjöttek a feleségeikkel együtt. Egyszer 
csak bejön a nászom, kivágja sarkig az ajtót, és kiabálva, így az any-
ja, úgy az anyja, aki ilyen fiút nevel stb. Én megrémülve, mintha 
tiszta égből villám csapott volna rám. Az asztalokon a tányérok 
széjjel voltak rakva, készülünk a vacsorához. A Meggyesi azt mond-
ja, hagyja, tata. De a tata, az após, hallgass, mert hozzád vágom ezt 
a tányért. Nekem talán a lélegzetem is elállt, csak hallgatok. Mi 
történhetett itt? Utána hozzák be a vacsorát, helyet foglalunk, én 
is, Józsi és Anti fiam is. A feleségemet, sem a Mihály fiamat nem 
látom bent vacsorázni, de én is csak a két fiam kedvéért, és gondol-
tam, talán így meg lesz mentve a béke. Ami volna a fő. De nekem a 
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vacsora nem akar lemenni. A két rab pedig a rabi életüket, élménye-
iket és bajaikat sorolták: mikor megvolt a vacsora, készülünk haza, 
a menyem pakolt egy kis kóstolót mindenből, jövünk Erős Antallal, 
a feleségével és a fiával, de nem kérdeztem tőlük semmit a nap ese-
ményeiről. Hazaérünk, Mihály bent van a szobában, az anyja fol-
tozza a Mihály ruháját, én keményen Mihálynak: „Mit csináltatok?” 
Erre Józsi fiam majdnem sírva: „Ne bántsam Mihályt, ő nem vétett 
semmit.” Kedves olvasó, ez érthetetlen volt még nekem is idáig, hogy 
mi fog ebből következni. De ezen esetek bebizonyították, hogy 
milyen (sátáni) módon el lett készítve. Először a nász elhívat a fi-
unkkal a disznóvágásra, mert ott a házánál szabad neki minden 
piszkot a fiunkra és reánk, az egész családomra rákiabálni az összes 
vendég előtt. Másnap Mihály és Józsi mennek, hogy majd elhurcol-
kodnak, de csak ami a Mihályé volt, azt hozták el. 3 disznót vágtak, 
egynek a részét elhozták, de a menyünk nem jött. Itt megjegyzem, 
a nászom egy olyan megjegyzést tett Józsinak a Mihály fiamról, amit 
egy épelméjű ember nem mond egy 17 éves fiúnak. De itt megírom 
a mostani helyzetüket, elérték céljukat. A násznak is van egyke lánya, 
a másik meghalt, és annak is egyke lánya maradt, és a menyemnek 
is egyke lánya, és annak is, úgy tudom, van egyke fia. De a nászom-
nak is volt már felesége 3 is, és a menyemnek is volt már 3 embere. 
És az unokánknak is, vagyis a nász unokájának. Mert mihozzánk 
soha nem engedték. És ennek is már második embere van. Tehát ez 
is utánozza az anyját és az Oncsák tatáját. Az 1956. évben, úgy újév 
után gondoltam egyet, elmentem Oncsákékhoz, éppen az utcán 
találtam őket. A köszönésem után kérdem, hogy bemehetek-e hoz-
zájuk. Felelék, hogy igen. Bemegyünk, és mindjárt szépen, semmi 
goromba szavakat nem használva, lealázva magamat, amit nem sok 
ember tenne meg, nem hízelegve, őszintén könyörgök a menyemnek, 
jöjjön a kislányával együtt. De én akárhogy kértem talán háromszor 
is, ő azt felelte, hogy soha. Így eljöttem. De én csak nem nyugszok. 
Még egy hivatalos jegyzéket megfogalmazva szántam rá magamat. 
Mert láttam, hogy ezekkel vigyázni kell, nehogy a szavam megha-
zudtolják. Azért is két példányban írtam, és megkértem két szom-
szédomat, írjanak alá mindkét példánynak. Természetesen elolvas-
ták, hogy mi van beleírva. Az egyiket elküldtem nekik, a másik 
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nálunk maradt. Szintén úgy írtam nekik, amint kértem náluk, hogy 
felejtsék el a múltat, és bocsájtsanak meg egymásnak, megesküdtek 
Isten oltáránál, hogy egymást el nem hagyják, és van nekik család-
juk, és neveljék szeretettel mindketten, és hogy mi pörbe nem me-
gyünk, akárhogy lesz is. Mert én a pörösködést egész életemben 
elkerültem. De hiába volt minden, mert meg akarták mutatni, hogy 
ők kicsodák. Azután jöttek a kukoricáért, amit idehoztak hozzánk 
az ősszel, még az idősebb Rózsa Pista is eljött velük, gondolták, hogy 
veszekedésre kerül sor. Mi odaadtunk mindent, akár jogos volt, akár 
jogtalan. Még a 3 üszőből is kettőt elvittek, vagyis amit akartak, 
mindent elvittek, odaadtunk nekik. Mindég azt gondoltuk, hogy 
egyszer csak megbánják, és visszacsinálják. De nem, mert a gőg (a 
sátán) nem engedte, mert ez vezette gondolataikat, szavaikat és 
cselekedeteiket. Legutoljára jöttek a szekrényekért és a nyoszolyá-
kért, amit Mihály megvett Bagyonéktól, amikor azok Németország-
ba költöztek. Ekkor én is ott voltam a Mihály házánál, amikor 
pakolták föl, én csak annyit mondtam, nászom, miért viszik el ezt 
is. Ő felelte, a maga fia így akarja. Nászom, az Isten se nem siet, de 
nem is felejt. Mindenkinek megfizet érdeme szerint. Ő felelte, úgy 
legyen. Ezek után Mihály néhányszor elment hozzájuk, hogy mit 
beszéltek, mit nem, azt nem tudtuk. Megjött a tavaszi munka, a 
Mihály lova el lett adva, és a mi lovainkkal végeztük az ő földje 
munkáját is és a sajátunkat is. Az év eltelt rajtunk, de jött a tél, 
amikor nincs annyi munka. Mihály el-eljárogatott a kocsmába is, 
egyik ember ezt kérdi tőle, a másik amazt, és biztatják, nősülj meg. 
Ezt könnyű mondani, de aki ezt érzi, annak jól meg kell gondolni, 
mit cselekszik. Mihály szerette a feleségét is és a kislányát is, meg 
mi szülők is fékeztük az újranősülést. Én itt leírok háromféle szokást, 
amit én soha nem helyeslek, de én azért nem ítélek el senkit. Az első, 
akit Isten egybeköt, ember szét ne válassza. A második az egykézés, 
és aki ezt készakarva cselekszi, az nemzete gyilkosa. És ezt Isten és 
az egyház is tiltja. A harmadik az öngyilkosság, és ettől a Jóisten 
mentsen meg mindenkit. Tehát már Mihály is nem tudta, hogy mit 
csináljon. December derekán egy hétfő reggel megyek a sarki bolt 
előtt, Barta Józsi átadja a Mihály kapuja kulcsát, és mondja, hogy 
Mihály elment, de én hirtelenében nem tudtam kérdezni tőle, hogy 
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hova ment. Barta akkor kocsmáros volt a Hubai-féle vendéglőben. 
Egy napot vártunk, kedden reggel a községházánál jelentem Szitás-
nak. Azt mondja, várjunk még egy napot. Szerdán reggel jön Szitás, 
kérdé, hogy tudunk-e valamit. Még beszélünk, jön a postás, hoz egy 
levelet, Mihály küldte Borovóról. Írja, hogy volt az orvosnál is, és 
kapott gyógyszert idegcsillapításról, és hogy Borovón majd kap 
munkát, de előbb hazajön. Mondom Szitásnak, elmegyek utána, és 
hazahozom. Szitás mondja, hogy ad egy embert mellém, aki tud 
szerbül. Átmegyünk a szövetkezetbe, mondja Mengyánnak, hogy 
eljön velem Borovóra Mihályért, erre azt mondja Mengyán, hogy 
Kerényig Mihály vele utazott, de Mihály elment Kúlára a néném 
unokájáékhoz, aki azon évben ment oda férjhez. Én azonnal haza-
jöttem, mondom a feleségemnek, hogy megyek kocsival Kúlára 
Mihályért, mert ott van. De már délután 1 óra volt, két fiatal lovam 
befogtam, és mentem, nem volt nagyon rossz út, de este lett, amikor 
a nagy völgyön keresztül Szivácra érkeztem. A nénéméknél meghál-
tam, de reggel, még sötét volt, befogtam és hajtottam. Kúla szélén 
eg y kocsmánál megkérdeztem, merre kell menni a Papajcsik-
szállásra? Hajtok, rátalálok a köves útra, amely arra vezet. Odaérek, 
a szállás udvarát látom, de a szemem csak azt figyeli, hogy rátalálok-e 
a Mihály fiamra. Mikor beértem, jönnek ki a szobából, a fiam, az 
új sógor meg a néném unokája. Én nagyon megörültem, mint ahogy 
az evangéliumi tékozló fiú, mikor hazatért, és atyja megörült, hogy 
a fia nem veszett el. Én is úgy voltam. Én mindjárt akartam vissza-
fordulni, hogy hozom, mert otthon az édesanyja nem tudja, amit 
én már tudok. De nem engedtek, mert készült az ebéd. De ebéd után 
mindjárt indultunk, és szerencsésen hazaértünk. Még világoson. 
De ezek után Mihályt úgy elfogta a kislány utáni vágy, kileste az 
óvodánál, és elhozta hozzánk. Olyan öröm lett nálunk az egész 
családnak, és a kislány is örült, mert ismert bennünket, de onnan 
már 1 éve nem engedték hozzánk. A kislány ekkor 4 és fél éves volt. 
A feleségem mindjárt ruhát a kislánynak, a szomszédasszonyok 
mindjárt varrták neki. De talán egy hétig sem volt nálunk. Egy este 
jön a menyem az akkori pappal a kislányért. Nekünk oda kellett 
adni, akárhogy fájt is, mert a kislány az anyjához volt szokva, és a 
pap erősen követelte. Én ekkor templomgondnok voltam, és mi nem 
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szeretünk velük viaskodni, vitatkozni. Az idő halad, 1957-ben va-
gyunk. Imádkozzunk és dolgozzunk, ez a legbiztosabb fegyver. A 
sorsunkat, ha nehéz a kereszt, bízzuk az Úr Jézusra, ő segít a kereszt-
hordozásban. Ezen év őszén, november 25-én, Szent Katalin napján 
van a búcsú Szentmiklóson, Tiszaszentmiklóson, Bánátban. Uno-
katestvérem, Darázs Kati és férje, a sógor és 3 nős fiuk szokott 
hozzánk jönni búcsúra, így mi is elmentünk hozzájuk. Én, a felesé-
gem és Mihály is. Nagyon szerettek bennünket, és mi is őket. A 
három fiatalember a feleségével és Mihállyal elment a táncmulat-
ságra. Persze a fiatalok mindjárt ajánltak olyan lányt Mihálynak, 
akit jónak gondoltak, és hogy Mihálynak is jó legyen, mi persze erre 
nem gondoltunk. De nem is fékezhettük, mert már két éve várt a 
feleségére, de sem ő nem jött, sem a kislányt nem engedte, sem az 
apjához, sem mihozzánk. De mi sem akartuk, hogy a fiunkból 
csavargó váljék. Így tehát egy árva lányt, kinek sem apja, sem anyja 
nem volt. Szegény napszámos, 25 éves, szorgalmas munkáslány volt. 
1958. március 11-én elhozta Szentmiklósról hozzánk. Mihály ekkor 
30 éves volt. Húsvét után elmentek a házukba, és közösen dolgoz-
tunk. Józsi február 23-án elment katonának, Anti szeptember 1-jén 
elment Zágrábba iskolába. Így megint csak ketten maradtunk a 
feleségemmel. 1959-ben elhatároztuk, hogy felépítjük a Mihály 
házát cserépre, mert csak nádfedeles volt, közös erővel. Mihálynak 
is volt pénze, mert nálunk már 3 évben termett az 5 hold földje 
külön. Meg mi is, szülők, segítettünk, és így közös erővel kissé zöld 
ágra vergődtek. És 1959. március 1-jén született egy fiuk, Béla. És 
1963. március 3-án szintén egy fiuk, Dénes született. Itt csak azt 
akarom kihozni, hogy 24 éve, hogy összekerültek azzal a szegény 
lánnyal, semmi vagyona nem volt, meg is tudtuk becsülni, mert ő 
is becsülte a fiunkat és minket, szülőket. Volt hibánk mindannyi-
unknak, de kinek nincs hibája? Aki azt állítja magáról, hogy neki 
nincs semmi hibája, annak van csak sok. Tehát amikor a fiunk el-
hozta feleségül azt a lányt, a Mihály volt első felesége kezdett láza-
dozni, hogy szétmarja őket. És a kislányt küldte ekkor már az apjá-
hoz, hogy a veszedelmet előkészítsék: az Oncsák család a Bálint 
család ellen. De hála Istennek (a sátáni tervük) nem sikerült nekik. 
Azóta is mindég próbálkoznak. (De ha Isten velünk, senki ellenünk.) 
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De a kislány mihozzánk soha nem jött. Mi pedig nem hozunk a te-
nyerünkön senkit hozzánk, ha még unokánk is. Ezek után a násznak 
is volt kettő felesége is, az első felesége meghalása után, meg a me-
nyünknek is volt kettő embere. Mindkettőt otthagyta. Mi semmi 
haragot nem táplálunk a szívünkben ellenük. Én is és a feleségem is 
köszönünk nekik, ha találkozunk velük. A nász elfogadja, de a me-
nyem nem fogadja el tőlem, mert én mindenkinek köszönök, legyen 
akár kommunista vagy szombatista, református, pravoszláv, katoli-
kus, keresztény vallású, vagy magyar, német, szerb, zsidó vagy cigány 
nemzetiségű, és ismerem, ha ember, mindnek köszönök. De egy nő 
nem fogadja el, mikor utána nézek, akkor látom, hogy a volt menyem, 
szegény szerencsétlen, azt gondolja, hogy ezzel árt nekem.

Még ezek után egy esetet leírok. Mivel én szoktam a plébános atyával 
a házszentelést végezni, és én ezt felebaráti szeretetből teszem, mert 
mindenkit szeretek. Talán 5 éve történt, házszentelés alkalmával 
bementünk a régi nászékhoz is. Én rá se gondoltam, hogy ezt kapom 
25 év után. No de ezzel a becsületüket nem növelték előttem, hanem 
vesztették. Amikor elvégeztük a házszentelést, úgy mint máshol, 
kissé leültünk. De a menyem rögtön odafordul felém, és mondja, 
hogy nekünk nincs más unokánk. Ezzel nem törődünk? De mondja 
ám sorjában, soron kívül, mintha írva volna előtte, de erre bejött az 
apja is, és szórják rám a rágalmakat, mintha ezt letárgyalták volna 
előre, hogy majd kap tőlük az öreg Bálint, csak jöjjön hozzájuk, 
megmutatják, hogy ők még most is, kicsodák, szegény szerencsétle-
nek. Mivel már ismertem őket, erről a részről nem szóltam semmit, 
néztük az utat kifelé, az ilyen fogadtatástól szabaduljunk. Nekem 
még a port is le kellett volna ráznom a cipőmről. Amint az Úr 
Jézus mondta a tanítványainak, hogy ahol nem szívesen fogadnak, 
még a port is rázzátok le a lábatokról. És én is azóta nem lépem át 
a küszöbjüket, egyedül csak az övékét. Jöttünk kifelé, az atya rájuk 
szólt, de azért ők még az utcán is szórták rám a rágalmakat. És ezen 
ügyben olyan érthetetlen, mert ők még most is kiabálnak. Mi, szülők 
hallgatunk. De van egy (Valaki), aki tisztán ismeri ezt az ügyet. Az 
legyen bíránk! És fizessen meg nekünk is, ha ezen ügyben bűnösök 
vagyunk! De nekik is. Nekünk, szülőknek erről a részről tiszta a 
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lelkiismeretünk. Mi mindent megtettünk, hogy széjjel ne maradja-
nak, utána hogy összekerüljenek. Ők így akarták. Most áldja Isten 
őket, ahogy megérdemlik.

Most a Józsi fiunkról írok. Őtet is, mint a bátyját, örömmel és sze-
retettel, vallásosan és munkára neveltük. Amint írtam is már róla, 
mivel Mihály elment az apósához lakni, Józsinak kellett mellettem 
dolgozni. De én magamat soha nem tudtam kímélni a munkától, 
a nehezebb végit mindég én fogtam, amíg bírtam, de neki is részt 
kellett venni belőle. A munkában példát mutattam neki. Józsi az 
iskolában nagyon jól tanult, szeretett volna tovább tanulni, iskolá-
ba menni. De mivel Mihály különment, muszáj volt biztosítanom, 
hogy ne kelljen nekünk, még ha megöregszünk is, gondoskodnunk 
a gazdálkodásról, és ezt a sok gazdasági épületet is nem éppen csak 
a magam hasznára építettem, hanem az utódokéra is. És én is, amint 
a szüleim mellett örömmel sokat dolgoztam, és nem hiába. Így Jó-
zsinak adtam át a gazdaság vezetését. 1960 elején hazaszabadult a 
katonaságtól. Ő is kettő évet töltött, 1961. január 25-én megesküdött 
Soós Rozáliával, a feleségével, és azóta a szülőkkel megosztottak 
mindent, jót is, és ha bajok voltak, azokat is megosztottuk. 1962. 
június 15-én született az első család, ez fiú, Károly. 1966. február 
1-jén született a második család, ez lány, Zsuzsanna. 1969. február 
26-án született a harmadik család, ez is leány, Rózsa a neve.

Most a legfiatalabb fiamról írok. Antal, aki született 1943. május 
7-én. Őtet is, mint a bátyjait, örömmel és szeretettel neveltük. 
Vallásosan és munkára akartuk szoktatni. De mivel jól tanult, a 
tanárai mindég a további tanulást ajánlták neki, és így a munkáért 
nem nagyon kapadozott, és így nekem sem engedelmeskedett. Egy 
alkalommal az osztályfőnöke, Sumaker nevű nő volt, egy fiút elkül-
dött értem, hogy menjek el az iskolába. Úgy tudom, vagy a 7. vagy a 
8. osztályt végezte. Mikor odaérek, a tanárnő künn sétált, éppen kis 
szünet volt, kérdem tőle, miért hívatott. Mondja, hogy az Anti fiam 
lopva cigarettázott a többi fiúkkal, és ő ezt tiltja. Tudta-e a tanárnő, 
hogy én nem dohányzok, és nem is engedem, hogy egy iskolás fiú 
cigarettázzon, mert a Józsi fiam sem dohányzik. Kihívatta a tanárnő 
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elébem, és kérdem tőle, hogy ki engedte meg, hogy cigarettázzon. 
És egy pofont adtam neki. Ettől kezdve mindég úgy néztem, csak 
színből tisztel mint édesapját, de szívből nem. Ezt most csak azért 
írom, hogy tudta, hogy nem szabad, és mégis megtette. És annyira 
sértve érezte magát, mintha én rosszat akartam volna neki. Engem 
nagyon bántott a viselkedése, de többé egy ujjal sem nyúltam hoz-
zá. Csak azt tudom és hiszem, amit az Isten negyedik parancsolata 
tanít és ír, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű lehess itt 
a Földön, melyet a te urad, Istened ád tenéked. Én ezt betartottam 
és boldog voltam, és boldog vagyok, és már a 89. évet betöltöttem, 
és nagyon sok szerencsétlenségen átestem. És a Jóisten megőrzött 
jó értelemmel, ép elmével és ép egészséggel. És az engedelmesség 
volt életem legfőbb erénye. Amivel jó szüleimnek, Istenemnek, 
lelkipásztoraimnak, iskolai tanítóimnak, idősebb felebarátaimnak, 
a jóravaló tanácsadóimnak örömmel engedelmeskedtem, és ez veze-
tett az életemben. Az 1958. évben, június hónapban Anti befejezte 
a 8. osztályt, az elemi iskolát, és úgy mint a bátyjait, magam mellé 
fogtam, hogy dolgozzon velem. Igaz, csendes volt, nem mondta, 
hogy nem csinálom, de azt sem láttam, hogy örömmel végezte volna. 
Különösen a lovakkal nem szeretett, sem hajtani, sem etetni őket, 
mindenben ellenem volt, amit én tudtam, hogy jó, ő ellenem mindég 
a rosszat cselekedte. Mivel azon a nyáron csak ő volt mellettem, Józsi 
katona volt, így csak Antinak parancsolhattam, de én is mindég csi-
náltam, de hogyha nem voltam vele, akkor már nem ment a munka. 
Figyeltem mindég, hogy mi fog lenni. Abban az időben, amikor az 
ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztályt végezte, a Fekete 
Jóska is tanította, és mindég biztatta, hogy tovább menjen iskolába. 
És valahányszor szülői értekezlet volt, kérdezte, hogy mit akarok 
a fiamból. Én csak feleltem, hogy földmívest, ő pedig az utolsók 
közé számította a földmívest. Így mindég Anti csak gondolkodott, 
én pedig tovább iskolába azért nem akartam adni, mert tudtam, és 
tudom, hogy a földmíves független a kommunista párttól, ha nem is 
kap nyugdíjat. És a jó földmívest, ha szorongatják is, mert mostoha 
családnak tartja e rezsim, bár a földmíves tartja el a társadalmat 
mindenféle élelemmel, amit Istentől kap munkája által. És a Jóisten 
nyugdíjazza a földmívest. Itt most vagy az én akaratom teljesül, vagy 
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az igazgatóé. Attól függ, hogy Anti a csábító ördögre hallgat-e, vagy 
a jó őrző angyala szavára. De Anti a bátyjait is segítségül hívta, 
Mihálynak is panaszkodott, Józsinak panaszkodott levélben, és 
mindkettő pártját fogta. De ekkor jött a harmadik pártoló. Még 
1956-ban Anti a hatodik osztályt végezte. Ekkor Telecskán Bartusz 
József volt a pap. Mivel Anti jól tanult, szépen tudott ministrálni, a 
pap nagyon szerette. Én ekkor templomgondnok voltam. Egyszer a 
pap azt mondja nekem, hogy a Jóisten áldozatot vár tőlem, felelem 
neki, örömmel nyújtom, ha tehetem. Ő erre felelé, hogy az Anti 
fiamat adjam a papi pályára, erre én azt feleltem, hogy ezt nem én 
mondom meg, mert ha én szeretném is, de nem kényszeríthetem, 
ha nem akar. És ha eljön az az idő, majd meglátjuk. Erre ő felelte, 
hogy ezt ne mondjam senkinek, nem is mondtam én másnak, csak 
a feleségemnek, és ő ezt a fejében megjegyezte. És most, mikor a 
pályaválasztás előtt állunk, mivel az édesanyja nagyon szerette, és 
ezt Anti tudta, igaz szerette mindegyiket, de Antit legjobban, tehát 
ekkor már a feleségem megemlítette Antinak, hogy mit mondott 
a Bartusz plébános. 1958. augusztus 15-én Bajsán búcsú van, és 
Bartusz már akkor ott volt, és Anti elment a búcsúra, és ajánlkozott 
a papi pályára. A pap örömmel fogadta, és hogy majd ő intézkedik a 
püspöknél. Én nem tudtam semmit. De azt is tudták, hogy én nem 
fogom ellenezni. Csak augusztus 20-a következik, megjön a levél 
Bajsáról, hogy a püspök elfogadta, előbb nem akarta, mert már későn 
van, merthogy szeptember 1-jén kell menni Zágrábba iskolába. De 
mivel ő, Bartusz, nagyon dicsérte, hogy milyen a fiú, és milyenek a 
szülei, így nem volt akadály, a levélben már fel volt írva, hogy mi-
lyen iratok kellenek a felvételhez, és hogy ruházat és ágyneműféle 
mennyi és milyen kell. És hogy mikor kell menni Szabadkára, és 
onnan Zágrábba. Tehát én kivittem az angyalbandi állomásra, ez 
volt 1958. szeptember 1-jén. És most ismét magunkra maradtunk a 
feleségemmel. Igaz, nekem a munka soha nem volt nehéz.

Itt egy kissé kitérek. 16 éves koromtól kezdve, hogy mennyit 
magam csináltam vagy végeztem. Itt egy esetet példaképpen leírok, 
lehet, hogy a kedves olvasó kissé kételkedik benne, de nem volt so-
hasem szokásomban a hazugság vagy nagyítás, hogy én ki vagyok. 
Többször magam sem hittem, hogy ezt vagy azt egyedül el bírom 
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végezni. Az 1939. év tavaszán volt 2 lovam 15 éven felüli, az egyik 
saját nevelésű fekete kanca és egy 3 éves fia, fekete paripa és két 
fekete 1 éves csikó, az egyik csődör, a másik kanca; 4 fekete, mind 
saját nevelésem. Három hold búza volt a sziváci határban, az összes 
csikókat is meg kellene jártatni, feltettem két láncboronát a kocsira, 
a búzát akartam boronálni. Két fekete lovat befogok a kocsiba, az 
öreg pej kancát melléjük kötöm, a kocsi után a két 1 éves csikót a 
saroglyához kötöm, felülök a kocsira, és megyek. Az első dűlőbe 
a régi csárdáig, onnan még 7 dűlőt a sziváci határba. Odaérek, a 
két boronát lelököm a kocsiról, természetesen előbb az istrángokat 
levettem, és a lovak hátára dobom. A gyeplőszárat a lőcsfejhez csa-
varom, a boronákat eligazítom, a hámfákat ráakasztom, az erős pej 
kancát a könnyebb boronához fogom. A két fekete lovat a nehezebb 
boronába fogom, a gyeplőszárat megakasztottam a lőcsfejben. Most 
a két 1 éves csikónak a kötőfékszárat a nyakukra kötöttem és sza-
badjára engedtem őket, külön-külön a két lovat. Gyeplővel mentem 
a borona után, az egy öreg lovat vezettem, úgy élveztem és a két 1 
éves csikó is megjáródott.

Tehát most visszatérek. Dolgoztunk tovább a feleségemmel, 
örömmel és boldogan végeztük a munkát. Csak mindég a fiaink 
jövőjéért aggódtunk. Idehaza a feleségemmel végeztük a munkát, 
künn a határban Mihályékkal, mint ahogy írtam is, hogy 1959-ben 
a Mihály házát cserépre építettük. Az idő halad, amint írtam is az 
1960-as és 1961-es évről.

Elérkezett az 1962-es év. Tehát Anti már a negyedik évet tölti Zág-
rábban. Minden karácsonyra, húsvétra hazajön rövid szabadságra. 
Elmegyek elébe kocsival, meg elviszem Kerényre az állomásra. Meg 
mikor hazajön, itthon dolgozik velünk a határban a szünidőben. A 
taníttatási költségek sem voltak terhesek, meg a bizonyítványai is 
mindég közepes jók voltak. De hogy milyen gondolatai voltak a 
jövőre nézve, mi azt nem tudtuk, hogy mikor idehaza volt, hogy 
kivel és mit beszélt. Csak abban az időben én azt gondoltam, és 
azóta is csak azt gondolom és mondom, hogy a Fekete igazgatóval 
beszélt, és talán panaszkodott neki a szigorúságról, az meg az ő 
ördögi törekvésével biztosan ajánlta neki, hogy hagyja ott. Így a mi 
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fiunk sem az édesapja kívánságára és a jó édesanyja kívánságára, 
akik annyit küzdöttek és nevelték a jó útra, nem hallgatott, hanem 
egy haszontalan butító, és nem tanító szavára hallgatott. Mert most 
nagy szabadság van adva a fiatalságnak, és azokat fogják a kommu-
nista vezetők. És aki bedől nekik, azzal könnyen bánnak. Csak 
amikor már felismeri a helyzetet, már késő van, mert be van fertőz-
ve. És az én Anti fiam is a szabadságra és a rossz társaságra vágyott. 
És 1962. május 1-jén írja, hogy otthagyja a papi pályát. Nekem sem 
volt mindegy, nem azért, hogy nem lett pap, csak akinek ez se jó, 
amaz se jó, ami tulajdonképp jó volna. Ekkor következik: az élete 
el van rontva, minden jót lerázott magáról. Azután a rosszabbat 
nehezebb elviselni. Tehát a levelére válaszoltam, hogy fejezze be az 
évet, hogy legyen meg a 4 osztály, hátha valamikor szükség lesz rá. 
És mint felelős édesapa, aki a családjáért és a családja jövőjéért küzd, 
szenved: a fia orránál fogva vezesse. Erre ő visszaírt egy másik leve-
let, mintha én kényszerítettem volna a papi pályára. De azért befe-
jezte a 4. évet. Igaz, hogy én nem tudom, hogy vált meg a tanárjaitól, 
és azt sem tudom, tudtam ki tőle, hogy mily okból hagyta ott a papi 
pályát. Mikor hazaért, a feleségemmel beszélt, az mondta neki, hogy 
kérjen bocsánatot tőlem. Mást nem tehettem, 19 éves fiút megver-
ni nem illő, nem szabad. Én erre azt feleltem, Istennél a bocsánat, 
ha ő megbocsát, én kész vagyok a megbocsájtásra. Én pedig sem 
szidni, sem piszkolni senkit nem szoktam, még inkább imádkozok 
érte. Ezek után egy évig idehaza dolgozott velünk a földmíves-
munkában. Különösen gyors keze volt a dohánymunkában, szedés, 
fűzés és csomózás. És nem sajnáltam volna tőle a 4 évi tanítást, csak 
maradt volna vagy földmívesnek, vagy valami iparosnak. De az 1 év 
után megint csak az iskolát választotta, a tanítói, vagy ahogy újab-
ban mondják, tanári állásra. Amit én a leghelytelenebb állásnak 
tartok ezen rendszer alatt, mert Isten, egyház, a jó szülő és a lelki-
pásztori tanítás ellen nevelik. És ennek milyen következményei 
lesznek? Ami máris érezteti hatását, de nem kell neki 10 év, nagyon 
megbosszulja. Erről nem kell többet írnom, majd a jövő felel rá. 
Mert a fiatalok ezt úgysem értik meg, de ők is megöregszenek. Ezek 
után Újvidéken járt két évet, de én ezt már közömbösen hagytam. 
Az édesanyjának és a bátyjainak ha mondott valamit, azok talán 
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jobban elnézték a viselkedését, de én már nem tehettem semmit. Az 
1965. és 1966. iskolaév kezdetétől fogva két évet itt tanította 
Telecskán a német tantárgyakat, de a fizetése hogy mennyi volt, 
nem kellett megszámolni. De a társaság élt-halt érte. Azért is ajánl-
tuk neki, hogy töltse le a katonaidőt, és nősüljön meg. Úgy is lett. 
Az 1967. év szeptemberében berukkolt katonának, és az 1969. év 
elején hazaszabadult. A tavaszt, a nyarat itthon töltötte. Az állása 
Telecskán el lett foglalva. Így az 1969-es iskolaév kezdetén kapott 
állást Oromhegyesen, Trešnjevacon, szintén német nyelvre. Men-
tünk hozzá búcsúra, első évben Józsiék mentek hozzá Szent Mihály-
kor, utána a mi búcsúnkkor Anti a tanító igazgatójával jött. Máso-
dik évben, 1970-ben, mi, szülők mentünk el a búcsúra. Mikor ott 
voltunk, Anti bemutatta a lányt, akit el számít venni. És utána a mi 
búcsúnkkor eljött a lány is háztűznézőbe. És utána 1970. november 
15-én megesküdtek a templomban is. Nekünk nem volt kifogásunk 
semmi, sőt jónak láttuk az ő állásához hasonló óvónőt. Olyan sze-
gényebb sorsú családból való. 1971. szeptember 20-án született 
nekik kislányuk. A menyünk Tóthfaluban volt óvónő, és ott laktak. 
Anti autóbusszal járt tanítani Oromhegyesre, de a felsőbb elemi 4 
osztály is oda járt Tóthfaluból. Mihozzánk jártak szünidőben, 
búcsúra, és mi is jártunk hozzájuk, és soha nem vettünk észre sem-
mit, hogy valami nézeteltérés volna közöttük. És a bátyjai is nagyon 
szerették őket, és Anti is és a felesége szerették őket és minket is. 
1974. január 23-án délután hazaérek a falubeli házszentelésről, 
mondja a feleségem, hogy a menyünk telefonált, hogy Anti 22-én 
elment valahova, de még mindég nem jött. De senkitől nem tud 
semmit. Így a fiaim fogadtak egy autót, és még 23-án este elmentek, 
Józsi, a felesége és Mihály, mi szülők rettegve, remegve várjuk, hogy 
mi hírt hoznak. De éjszaka hazajönnek, Mihály és a Józsi felesége 
leverten, hogy senki nem tud róla semmit. Lett jelentve a belügy-
osztályon, és Józsi is ott maradt egy napig érdeklődni, de sehol 
semmi. 24-én kapunk egy lapot, melyben röviden búcsúzik tőlünk, 
hogy a kislányra hagyja az ingatlant, ami a nevére van íratva. De 
arról semmit nem írt, hogy hová megy, vagy hová ment. Azokban a 
napokban, amikor ezek történtek, elkeseredésemben csak ennyit 
mondtam a feleségem és a két fiam előtt, hogy nem szégyellte ezt 
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megtenni, hogy elhagyta a feleségét, kislányát, szüleit, testvéreit, 
akik mind szerették őtet. Erre mind rám támadtak, hogy majd je-
lentkezik. Igaz, hogy én is egyik gondolatomban azt gondoltam, a 
másikban meg mást. Csak a Jóisten tudja, hogy mi történt, vagy mi 
történik vele. Utána úgy gondoltam, hogy nem megyek a faluba 
házszentelést végezni, mert már a Magyar Szó is írt róla. De végül 
mégis úgy döntöttem, hogy megyek, jobban felejtem, nehogy a 
gondolatokkal öljem magam. Ha kérdeztek tőlem valamit, vagy nem 
feleltem, vagy kitérő választ adtam róla. Mást nem tehettem. Így 
elhangzott a faluban az is, hogy tudunk róla, hogy hová ment, vagy 
hogy hol van. Mert én nem nyújtottam a panaszt mindenki előtt. 
Mert úgysem tud ezen segíteni más, csak a Jóisten, és őbenne bízunk 
már 8 és 15 év óta. Még itt azt is leírom, hogyan rendelkeztünk mi, 
szülők a családok anyagi elosztásán. Mivel Mihály kapott házat, 5 
hold földet, nem tudva, hogy mi meddig élünk, és az állam is elvett 
öt holdat, így hát még az 1955. évben Józsi és Anti fiunkra is ráírat-
tunk 5–5 hold földet. De mivel Józsi is csak 17 éves volt, és Anti 
pedig csak 12 éves volt, Józsinak 4 holdjára a feleségem haszonélve-
zete lett rátéve. Az Anti 4 holdjára pedig az én haszonélvezetem lett 
rátéve. Hogy biztosítsuk magunkat megélhetési szempontból, nem 
tudva, mit hoz a jövő. De az 1967. évben, mikor Anti rukkolt kato-
nának, mivel 24 éves volt, és már úgy láttuk, hogy Józsiék fognak 
nálunk maradni, mert 6 éve hogy együtt vagyunk, és hogy ők lesz-
nek a mi gondviselőink, ha megöregszünk, ekkor Józsi fiunkra rá-
írattuk az öreg házat. Mindkettőnknek a haszonélvezetet rátettük. 
De még a nevünkön volt 4 hold föld. Mivel a két öregebb fiunk 
kapott házat, úgy akartuk, hogy a függőben maradt 4 hold földet a 
két öregebb fiunk kapja el, de ezért 150 q búza árat ki kell nekik 
fizetni az Anti részére, mivel ő házat nem kapott, de itthon nem is 
dolgozott, mint a két bátyja. De ekkor Mihály kijelentette, hogy 
neki nem kell több semmi, de nem is fizet. Így a 150 q búza árát 
Józsinak kellett kifizetni. Így a 4 hold föld a Józsié lett. És mi ekkor 
kissé megnyugodtunk, hogy ezt is józanul, ép elmével és egészséggel 
elrendeztük. Ekkor Mihály és Anti aláírt a megegyezésnek, hogy 
mást nem követelnek, utána Anti elment katonának, Józsi pedig az 
1972. évig kifizette Antinak a megegyezett 150 q búza árát. Az 
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1972. évben megtartottuk az 50 éves házassági évfordulót. 1972-ben 
Józsi fiunkék megépítettek nekünk egy szobát az utca felől, és ősszel, 
mikor az évi munka be lett fejezve, a két ló is el lett adva, az egyik 
a mienk volt, a másik a Mihályé. Így ettől kezdve átadtunk minden-
féle gazdaságvezetést Józsiéknak. Az udvarban, a szérűben, a kertben 
az én munkám volt, a feleségem pedig, mivel nagyon szeretett főzni, 
az ő munkája volt, és a hitvány ruha foltozása, és az apró baromfi-
nevelést ő rendezte. Utána néhány évben még dohányt is termeltünk, 
mivel a munkáját én is és a feleségem is kedveltük. És 1972 óta 
minden köznapon én is és a feleségem is megyünk a templomba a 
misére áldást hozni munkánkra és a családra, mert volt elég sok 
ostor rajtunk, és ezért és bűneinkért és családjainkért, bűneikért és 
szeretett községünkért és népe bűneiért, és nemzetünkért, s hazán-
kért engesztelni Istent, hogy kegyelmezzen ezen árva nemzetnek.

Itt még két esetet leírok. Az egyik gyerekkoromban történt, a 
másik emberkoromban történt, mert mindkettő tanulság gyereknek 
és felnőttnek egyaránt. Mert tanulság lett nekem is egész életemben. 
Az első eset az 1911. évben történt. Elmentünk Szivácra vásárba egy 
lovat venni, édesapám, Pista bátyám és én mint kocsipásztor. Ők 
elmentek lovat keresni. Én pedig ott maradtam, felültem az ülésre, 
és néztem a sok lovat a lóvásárban. Egyszer csak jön arra egy cukrász, 
volt talán két krajcárom, amit az édesanyám adott cukorra, odain-
tem a cukrászt, hogy majd veszek cukrot, ő feltette a kosarát a kocsi 
oldalfájára. Olyan volt, mint egy kicsi asztal, rajta a sok szebbnél 
szebb, jobbnál jobb hosszú cukor, úgy szerettem volna belemarkolni. 
Megjegyzem, akkor még a szegény parasztgyerek nem volt eltelve a 
nyalánksággal, de csak kis pénzem volt. A cukrász hátat fordított 
nekem, nézte talán, hogy merre menjen, hol talál vevőt, engem pedig 
mintha nem is figyelt volna. Kezdtem a cukrokat válogatni, de ez 
is jó volna, de amaz cifrább, diós, mákos, de már utóbb reszketett a 
kezem a félénkségtől, mert az őrangyalom mintha figyelmeztetett 
volna, hogy ne lopj, mert az bűn, és ekkor a cukrász is odatekintett, 
én pedig mutatom neki, hogy csak annyi van a kezemben amennyit 
fizetek. Tehát ez figyelmemben maradt egész életemben. Ezt aján-
lom minden gyereknek és felnőttnek egyaránt. És nyugodt maradt 
a lelkiismeretem.
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A másik eset még jobban életbevágó. És ez már fiatalember korom-
ban történt, az 1922. évben, szeptemberben már az új kukoricát 
szedtük, de nekünk még volt 6-7 q öreg kukoricánk eladó, de senki 
sem kereste, egy szegényebb sorsú asszony hordozgatta tőlünk pár 
kilónként a baromfi részére, kilónként 14 fillérért vagy 14 krajcárért, 
csak 14 volt. Azt mondja a néném, hogy vigyük el Bajmokra a piacra, 
ottan jobban foglalkoztak abban az időben disznóhizlalással. Egy 
csütörtök reggel hajnalban felpakoltuk a kocsira. Mondják a szüleim, 
hogy a feleségem is jöjjön el velem, hogy ne egyedül menjek. A fele-
ségem is mindjárt kapott rajta, mert még nem volt Bajmokon, meg 
hát új párok voltunk. Sikerült is egyben eladni egy malmosnak 16 
koronáért vagy forintért, csak 16 volt. Mikor jövünk, örülünk, hogy 
sikerült az első piac. A feleségem tanácsolja, a szüleinknek nem kell 
beszámolni minden kilóval vagy pénzzel, mert egy másik fiatalasz-
szony úgy oktatta, hogy ők is úgy vannak, mint mink. De két kassza 
van, két kasszára dolgoznak, a szülőknek nem kell mindent tudni. 
Itt már nekem kezdett nem tetszeni a tanács, mert ez már hazug-
sággal jár, és előbb kis hazugság, de ha sikerül, utóbb megszokja, és 
a nagyobb hazugságtól sem riad vissza, hazudik, lop, csal, sikkaszt. 
Nagy bűnökbe keveredik. Tehát én is gondolkodtam, jó darabon 
elkocsikáztunk, de nem tudtam kiszámolni, hogy a métermázsát 
vegyük-e kevesebbre vagy az árat, hogy nekünk is jusson meg a szü-
leink is, hogy elhiggyék. Az eszem utóbb úgy meg volt keveredve, és 
mondom a feleségemnek, én ezt nem szoktam, nem tanultam. És a 
feleségem sem mert többé ilyen tanácsokkal előállni. És mint fiatal 
párok elindultunk az igaz úton haladva. Bár elég tövises volt az 
utunk, mégis mikor majdnem elértük a 60 éves házassági évfordulót, 
mintha egy szép és jó álomból ébredtem volna fel, hogy ép elmével 
végigküzdöttük. Az isteni parancsok megtartásával és az Úr Jézus 
segítségével, és még az édesanyám élt, mindég csak egy kassza volt. 
Talán azért is úgy megáldott bennünket az Isten anyagiakkal, hogy 
jobbat vagy szebbet nem is kívánhattunk.

És most leírom azoknak az életük folyását, akik két kasszára dol-
goztak, csak kicsinyben, akik szüleiknél két kasszát vezettek kü-
lön. És ezt nem irigységből írom, sem nem haragból írom le. Sőt 
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sajnálkozunk rajtuk. És példának írom le, hogy a hazugságot el 
is lehet simítani egyszer, kétszer vagy százszor, de Istent becsapni 
soha nem lehet. És a hazugság, lopás, csalás nagyon csúnya szokássá 
válik akár szülei vagy férj vagy felsége vagy testvérje vagy felebarátja 
ellen követi el bárki. És a jelen világnak vagy a jelen rezsimnek ez a 
fő szabálya, és nem is tud másképpen munkálkodni. És a kötelező 
világban úgy el volt szaporodva a hazugság, mint most a vadcirok 
és a kolorádóbogár. Egy vezető embernek próbáltam a kötelező 
világban panaszkodni, hogy segítsen rajtam. Azt felelte, hogy ő 
nem hazudik helyettem, vagyis hazudjak. Az ilyen segítséget vagy 
tanácsot nem fogadtam el akkor sem, bárhogy szorongattak is. A 
nevüket nem írom le, de nagyon sokan vannak ilyenek. De ezeket 
pontosan tudom és ismerem. Mikor összekerültek, igaz, nagyon 
dolgoztak, és talán a nagy gazdagságot tűzték boldogságuk céljául, 
és éppen ez az ember mesélte előttem, hogy egy embernek fogadása 
volt egy másik emberrel, hogy ilyen és olyan nagy darab földet ad 
neki, ha ennyi és ennyi idő alatt be tud keríteni. Az emberünk el-
kezdett szaladni, hogy mentől nagyobb darab földet bekerítsen, és 
ahogy szaladt, látott egy szép erdőt, azt is bekeríti, utána egy szép 
kastélyt, szép tábla búza közepén, ezt is bekeríti, ő már az időre nem 
is gondolt, hogy már a meghatározott idő elérkezett volna, mielőtt 
odaért volna elesett és meghalt. Eddig tartott a meséje. És ez őrajta 
is bekövetkezett, beteljesedett. És ez igazi példa.

Folytatom. Két lányuk született, az embernek is volt földje, az 
asszonynak is, úgy 12 vagy 13 hold összesen mindkettőjüknek. De 
a szülőktől 5 vagy 6 év után különmentek, és rohamosan szapo-
rodott a földjük, a dohánytermelést is nagyon értették, és nagyon 
sok vasárnapot is átdolgoztak, fő céljuk volt a gazdagodás. Később 
nekik is voltak munkásaik és legény béresük. És a két családjuk nem 
sokat dolgozott, az elemi iskolát elvégezték, utána felső iskolát vég-
zett mindkettő. Szép nagy házat építettek, dohányt szárító paj tát, 
istállót; és a föld már 30 holdon felül volt, utána búzacséplőgépet 
vettek, majd paprikamalmot építettek, szóval az első gazdák közé 
tartoztak Telecskán. Az egyik lányuk férjhez ment itt nálunk egy 
gazdag földmíveslegényhez, ezeknek született egy fiuk meg egy 
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lányuk. A másik lányuk férjhez ment egy iskolázott legényhez vi-
dékre. De a lányokra is volt föld íratva, de talán 6 holdat az állam 
is felvásárolt tőlük. De viszont a paprikatermelés és -őrlés is jól 
jövedelmezett nekik. De egyszer csak megfordult a szerencse, pedig 
az ember is nagyon fineszes volt, és az asszony is nagyon takarékos 
volt. De ahogy a paprikaőrlésre nagy jövedelemadót vetettek ki 
rájuk, az ember valahogy ki akart bújni alóla, és jobban ivott, mint 
szabad lett volna, és betegségbe esett, és ez halálát okozta, és 62 
éves korában meghalt. Nagy gazdagságot hagyott a feleségére és a 
két lányára. De valahogy nagy adósságot is. A nagy házat eladták, 
háromfelé elosztották. A cséplőgépet az a lányuk adta el, aki vidékre 
ment férjhez, azoknak nem volt családjuk. De már az ember ott 
is meghalt, de már ennek a felesége is meghalt. Az öregasszony a 
férje halála után Szabadkán vett házat még az 1960. évben. De már 
akkor is diétás koszton volt, de még most is él, 83 éves. De mióta 
Szabadkán lakik, háromszor cserélt házat. Most egy négyemeletes 
ház földszintjén levő kettős kis szobája, egy konyha és a spájz, ez a 
sajátja. A másik lányuk, aki itt ment férjhez, még az apja életében 
a paprikamalom berendezését elkapta, és az ő férje udvarán helyet 
adva neki felépítették és berendezték, és őröltek is benne paprikát. 
De az ő férje is 4 éve, hogy meghalt. Ott is volt szép nagy ház. Az 
egy fiuk és egy lányuk Magyarországon tanult. A fiú ott is van még, 
orvosi pályán, a leány Szabadkán van állásban. Az anyjuknak pedig 
4 éve, hogy a férje meghalt. Ott volt a szép nagy ház a községünk 
központján, a paprikamalom és jó parasztgazdasági épületekkel és 
szerszámokkal felszerelve, és szép és jó 12 hold föld a községünk 
körül. És ezeket már mind eladta. Ő is vett Szabadkán házat, de 
hogy milyet vett vagy mennyiért, nem lehet tudni, mert már nem 
hisznek neki, még kettő hold föld maradt neki a testvérjétől, aki 
talán kettő éve, hogy meghalt, és azt is már eladta. Tehát most az 
öregasszonynak is és a lányának is van lakása Szabadkán, de semmi 
más. De ezekből nem lehet harapni. És az emberi ész gondolkodik 
rajta, hogy lehetett, hogy ilyen nagy és szép gazdaság ilyen gyorsan 
tönkrement. De az Isten tudja. Kedves családjaim és kedves olvasó 
testvérem, ne bosszantson téged az, hogy én ezt így leírtam, nem 
örömmel, sem nem büszkeségből írtam le. Mert a feleségem testvér-
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nénjéről és az ő férjéről és két lányáról van írva, sőt sajnálkoztunk 
rajtuk, mert mindég jóba voltunk velük, de ezt nekem le kellett 
írnom elrettentő példának, és ez mind igaz. Hogy minket ilyen 
nem ért. De ért más ostor, és csak Isten tudja, hogy miért kaptuk 
és kapjuk azokat és büntetéseket, hogy alázzuk meg magunkat, és 
hogy szenvedjünk az Úr Jézusért, mert ő is szenvedett érettünk a 
keresztfán. És a szolga sem különb az úrnál. Ott van Dávid király, 
Isten segítségével parittyával legyőzte a hatalmas Góliátot, és utána, 
mikor király lett Isten segítségével, legyőzte valamennyi ellenségét. 
De neki is lehetett bűne, és talán büntetésül a fia, Absolon sereget 
gyűjtött az atyja serege ellen, és mikor kénytelen volt menekülni 
az öszvér hátán, és szép nagy haja beleakadt a fa ágába, az öszvér 
kiszaladt alóla ő pedig ott csüngött a fa ágán, és az atyjának egy 
vezére leszúrta a lándzsájával. Így Isten Absolont is megbüntette, 
amiért atyja ellen támadt. De az atyja is büntetve lett, mert mikor 
megtudta, hogy a fia meghalt, nagyon megsiratta.

Most ismét folytatom az életem sorát leírni. Amint Szent Pál leírta, 
hogy hányszor kapott verést és hányszor szenvedett hajótörést, ami-
ért Jézus Krisztus tanítására és evangéliumára tanította a népeket. 
Én verést sem szüleimtől, sem tanítóimtól nem kaptam, sem mástól 
idáig. De sok eset volt, amikor olyan ütéseket kaptam, csak a Jóisten 
őrzött, hogy végzetessé nem vált. Két esetet már az első füzetem 
elején leírtam, a gyerekkorit. Legénykoromban nagyon szerettem 
télen a lovakat jártatni lóháton ülve. De valahányszor jártattam, 
hol a földre, hol a hóba becsúsztam vagy leestem, mert nagyon sze-
rettem volna huszár lenni, de a lábam, mivel ilyen rövid volt, kicsit 
megcsúsztam, már le is pottyantam, de csak újra felültem. Egyszer 
mentem ki a kerényi szállásra, megeresztettem a lovat galoppba, a ló 
hirtelen megcsúszott, megbotlott az első két lábára, én keresztülre-
pültem a ló fején előre, nem történt semmi baj, nagy nehezen újra 
csak felültem. Azután fiatalember koromban, az 1925. évben meg-
pakoltuk a kocsit trágyával én meg az édesapám. A trágya könnyű 
volt, dohánypalántás ágy volt, olyan gyulladtas volt rakva, két ló is 
elbírta volna húzni, mert sima út volt, de volt egy 16 hónapos csikó, 
de kocsi után nem lehetetett kötni, mert ha jött másik kocsi szembe 
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megvetette a két első lábát, meghúzta magát hátra, és elszakadt a 
kötőfék. Így jártatásképpen befogtuk a kocsiba, lógónak szoktuk 
mondani, és mikor a csikó is be volt fogva én felültem elég magasan, 
a három ló gyeplőjét a kezemben fogtam, az édesapám azt mondja, 
hogy miért nem vágok a csikóra, mikor indíttatok. Mivel én a csikót 
nem szoktam bántani, mikor tanítom, az édesapám elkérte tőlem az 
ostort, és mikor én szólítottam a lovakat az induláshoz, az édesapám 
nagyot rásújtott a csikóra az ostorral, az megijedt, és úgy megrántotta 
a kocsit, hogy a lovak lábát megütötte a hámfa, és mindhárom fekete 
elkezdett szaladni. Az édesapám a földről a kezembe nyújtotta az 
ostort, a lábam lóg, nincs mibe kapaszkodni. Az alsó épületbe vezető 
téglajárda magasabb volt, mint a föld, ott ugrott a kocsi, utána az utcai 
járdán megint nagyot ugrott, a lovak hirtelen jobbra fordultak, úgy 
repültem mintha egy rongyot dobtak volna a kocsi tetejéről balra. 
Úgy öt méterre a kocsiút közepére estem, úgy ahogy ültem a kocsin, 
úgy repültem, a két lábam előre, a farcsontomra estem. Mindjárt fel 
bírtam kelni, akkor mindjárt nem is fájt, szaladtam a kocsi után. A 
negyedik háznál Szűcs Sándor leállította a lovakat, megköszöntem 
neki a bátor segítségét, felültem és mentem tovább, a Jóisten az őr-
zőangyalom által akkor is megsegített, megőrzött.

Utána, úgy az 1953. évben vettem egy lovat Borsos Pistától, ő meg-
mondta, hogy őtet is megharapta, mikor megvette, de én nem féltem, 
mert már 16 éves koromban, mikor kezdtem a lovakkal dolgozni, ha-
rapós lovunk volt, talán egyszer sem harapott meg. Így hát megegyez-
tünk 42 000 dinárért, mivel szép is volt, meg kanca, majd neveltetek 
vele csikót, itthon befogtuk a mienket, egy lovunk volt, egy paripa, 
elmentünk Józsival, ott befogtuk a mienk mellé, megpróbáljuk, hogy 
mennek, de nem sokat mentünk, látjuk, szépen mennek, hazajöttünk 
velük. Kifogunk, Józsi a mienket, én meg az új lovat. Józsi megkö-
tötte és kijött, én is, ahogy kötöm meg, a mellemhez kapott, de nem 
harapott meg, ököllel felé csaptam, nagyon megrántotta a kötőféket, 
és elszakadt a szára. A ló mindjárt kifordult a helyéről, ott volt egy 
kosárban hereszéna, és evett. Az ajtón kívül áll a feleségem, Józsi és 
Anti, nézik, hogy eszik az új ló. Bekérem az ostort, hogy majd a helyére 
hajtom, rácsaptam az ostorral, hátrább lépett, és úgy jobb combtövön 
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rúgott, majd összeestem. Elfehéredtem, és mondom Józsinak, hogy 
menjen, szóljon a keresztapjának, hogy jöjjön, mert megrúgott a ló, 
vezesse el. Jött is a koma mindjárt, sajnálkoztunk mindketten, hogy 
ez megtörtént, talán 10 napig ólomecetes ruhával borogattuk, és 
szépen meggyógyult. Utána vasárnap eljön a Deák koma, hallotta, 
hogy vettem lovat, elbeszéltem neki, hogy jártam, másnap elment és 
megvette 42 000 dinárért, amennyiért én vettem, ő még bátrabb volt, 
mint én, huszár volt, és megmutatta, hogy ő sem fél, megunta, és ő 
is eladta. Az 1955. évben kimentünk Józsi fi ammal kukoricát vetni, 
volt egy nagy búzavetőgépem, a kukoricavetésnél három cső volt rajta, 
minden csőn 10 kg súly, három lóval megindultunk velük. Józsi jön 
a gép után, én pedig bal felől megyek a gép mellett, nyakamban a 
gyeplő, egyik kezemben az ostor a másikon a kormányrúd, a mezsgyén 
kezdjük a vetést, a szomszédnak búzája volt mellettünk, a barázdában 
vezettem a kis kereket, én lépegetek mellette, a szemem a lovakra és a 
kormányra fi gyel. Egy nagy lusta ló, az nem az én nevelésem, nagyon 
szeretett legelni, és a barázdában ment a búza mellett. A búza olyan 
30 centi magas volt, és a ló lehajolt a búzáért. Keményen rászóltam, 
mert kissé megállt, a másik két ló ment, így a kormányt hátra kellett 
feszíteni, és a lóra kicsit rácsaptam az ostorral. A ló előreugrott a másik 
két ló irányába, úgy 20 métert ment, megint lehajolt a búzáért. Kemé-
nyen rászóltam, és még nagyobbat rácsaptam, ekkor már nem előre 
ugrott, hanem jobbra, megnyomta a két lovat. A gép nagyot feszült, 
a gyeplőszárat mindjárt nem bírtam elkapni, a kormányt még jobban 
hátra kellett feszíteni. Ekkorra jobb lábam hátrább maradt, a gép 
nagy kereke rálépett, mivel balra kifelé nem bírtam dőlni, mert befelé 
voltam hajolva, bedőltem a gép elé, és ekkor a gyeplőszár lecsúszott a 
nyakamról. Az volt a szerencsém, hogy a gép eleje nyomott-e rajtam, 
de a ruhám nem akadt bele semmibe se, de a három cső ahogy meg 
volt terhelve az nagyot nyomott rajta. De hála Istennek csodával volt 
határos, hogy semmi karcolás nem volt sem arcomon, sem fejemen, a 
kezem-lábam sértetlen maradt, felkeltem, és mentem a gép után. Józsi 
ekkor már elkapta a gyeplőt. Újra belefordultunk, és mentem egész 
nap, de a nyomást éreztem egy hétig az 1956. évben.
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Ez másik eset volt ugyanazon a földön, amelyen az előbbi évben 
történt. Ekkor már nem volt meg az a lusta ló, de volt kettő saját 
nevelésem, fiatal szelídek, csak kissé ijedősek. Józsival kimentünk 
napraforgószárért szeptemberben; 1 hold napraforgó volt, a szára le 
volt vágva. A dűlő derekán elkezdtük kötni a kévéket, mikor végig-
értünk, visszafelé rakásba dobáltuk, nem raktuk kúpba. Elkezdtük 
felrakni, hosszú kocsi, hosszú vendégoldalak, keresztfák vaskapcsok-
kal a kocsi oldalfához kapcsolva. Józsi dobálta fel a kévéket, én meg 
raktam, magas volt már, de még volt kettő rakás. Az egyiket rakjuk, 
az utolsó kévét Józsi feldobja, le vagyok hajolva, igazítom a kévét. A 
lovak megijedtek, megkapták a kocsit, én a kocsi hátulján vagyok, 
nem tudtam gyorsan a gyeplőt megfogni. Mikor már a gyeplőt elkap-
tam, odaértünk az utolsó rakáshoz, a lovak hirtelen balra fordultak, 
mert már ott volt a dűlőút, balról volt az utolsó rakás, az első kerék 
felment a rakásra, lefordultam, jobbra a lovak már az útra értek, én 
magasról az útra estem, a sarokra. A lovak előttem balra, a napra-
forgószár pedig jobbra a hátam mögött, hogy sem a lovak közé nem 
estem, sem a szár nem dőlt rám, szabályosan a lovak és a szár között 
estem a kemény kocsiútra, csak a fejem meg a jobb karom ütöttem 
meg, a lovak szépen megálltak. A kocsit visszafordítottuk, mert a 
kerekek is félre voltak fordulva. Hála Istennek nem lett semmi baj. 
Csak a szárat még egyszer fel kellett rakni. És nézzük, hogy mitől 
ijedtek meg a lovak. Egy fél hold kukorica volt jobbra, a mienk. A 
földszomszédnak a lova le volt terítve cifra rongypokróccal úgy 30 
méterre tőlünk, a kukorica ritkás volt, a lovaim odaláttak, a szél 
lebegtette a pokrócot, és attól ijedtek meg a lovak.

Jön megint egy eset, 1967-ben vagy 1968-ban volt, még lőcsös ko-
csink volt, bosnyákok szedték a kukoricát, én meg hordtam. Nagyon 
szerettem a lovakat hajtani, meg könnyebb volt, a fiatalok meg otthon 
húzták fel a padlásra. Ekkor is rakodtunk. A kocsiderék már tele 
volt, fenn állok a kukorica tetején. 3 sor szár le van vágva, ott ment 
a kocsi. A gyeplő a kocsilőcsre van akasztva, a lovak minden rakásnál 
megállnak, amikor mondtam, hogy hóha. De ekkor nem várták, 
hogy szóljak, hirtelen megálltak legelni, nem voltam elkészülve a 
testtartásra, ledőltem 150 centi magasságból fejjel lefelé, jobban 
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nyakra és vállra estem a kocsi mellé, még az volt a szerencsém, hála 
Istennek, hogy nem a lovak közé estem előre, és hogy nem vágta ki 
az arcomat vagy a nyakamat az elvágott szár kotúja. A bosnyákok 
odaszaladtak és felemeltek, és felmentem a kocsira, és folytattuk 
tovább a rakodást.

Az 1980. év szeptember 15-én történt idáig a legutolsó leesés. 
Trágyahordás volt, nagyon szerettem a traktort vezetni, kint a határ-
ban egy fiatalembert helyettesíthetek, ők pedig szórják le a trágyát, 
délelőtt volt traktorvezető 4 is, de délután mind ment iskolába, így 
én lettem volna a traktorvezető a határban. Itthon a pótkocsira a 
trágya tetejére akartam felülni, de ahogy felértem, éppen akartam a 
helyemre ülni, hirtelen elborult előttem minden, mintha meghaltam 
volna, úgy buktam le a tárgya tetejéről 150 centi magasságból a tég-
lára, nyakra és vállra estem, de mindjárt felébredtem. Odaszaladtak 
és felálltam, mindjárt akartam felülni, de nem engedtek. Jobban fájt 
nekem, hogy nem mehettem traktort (hajtani) vezetni, mint az ütés. 
Másnap elmentem az orvoshoz, nagyon magas volt a vérnyomás, és az 
okozta a leesést. Mert én szédülni nem szoktam, gyerek-, legény- és 
fiatalember koromban nagyon sok eperfát megráztam, magasak vol-
tak, és vastag ágak, és a hatvanas évekig, ha más nem volt, én ráztam 
meg. És legénykoromtól kezdve de sok magas kúpszárat és magas 
búzakazalt megraktam. Úgy élveztem, amikor fönt a magasban a 
kazlakat raktam, volt bő Isten áldása. És a Jóisten megőrzött, hogy 
kazalról vagy semmiféle fáról nem estem le. Ezzel nem tüntettem 
soha, de amit meg kellett tenni, nem húztam ki magam.

Itt most kezdem leírni a lelkipásztoraimmal való részvételemet, 
hogy a Hegyi plébános jött a Lantos János plébános helyébe 1943. 
szeptember 1-jén. Én nem töltöttem be semmiféle tisztséget sem az 
egyháznál, sem sehol az oroszok bejövetele után, de a templomba 
mindég mentem imádkozni szerencsétlen nemzetünkért. Ha nem 
volt kántor, igencsak én vezettem az éneket. Jaj, de sokat megköny-
nyeztem az elesett testvéreinkért és a sok fogságba jutott testvére-
inkért, és mikor elkezdtük a foglyokért könyörgő éneket, mindjárt 
a néném fia jutott eszembe, és könnyezve énekeltem:
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Keresztény Máriának kesergő gyermekei,
Jertek hozzá bizalommal szent éneket zengeni!
Veletek sír a Szűzanya, kéri drága Szent Fiát,
Ő is érzi a kesergők égre törő bánatát.

Ő is érzi a fájdalmat, amit érez szívetek,
Ő is egykor elvesztette a legszentebb gyermeket.
Az ellenségnek kezében Úr Jézus is fogoly volt,
Anyák, ilyen sorsra jutott a ti kedves fiatok.

A Golgota véres útján Jézus sokat szenvedett,
Megkötözve, ostorozva az emberek rabja lett.
Kedveseink, ha szenvedtek, tekintsetek Jézusra,
Rabságtokat megszüntetni csak egyedül ő tudja.

A keresztény foglyok anyja vagy te, anyánk, Mária,
Könnyes szemmel esedezünk, vigyázz azon foglyokra.
Szólj fiadnál, hogy küldje el közéjük szent angyalát,
Ki vezesse őket haza, kiket úgy vár sok család!

És az András öcsémről az oroszok bejövetele után egész 1948-ig 
nem tudtunk semmit, hogy él-e, ekkor tudtuk meg, hogy él, és orosz 
fogságban van. Így hát sokáig folytattam a foglyokért való éneklést, de 
nem hiába. Az 1954. év tavaszán hazasegítette az Isten. Így szintén az 
édesapámért is az édesanyám halála után. Nagyon sokat imádkoztunk 
a feleségemmel, hogy megtérjen, és ekkor sem volt hiába az imádko-
zásunk, mert halála előtt kibékült Istennel és velünk is, miért is csak 
három napig volt beteg, és szép halállal múlt ki e világból, és észnél 
volt utolsó órájáig, 86 éves koráig. Azután és azóta a családjainkért 
is folytattuk és folytatjuk az imádságot, és bízok a Jóistenben, hogy 
nem lesz hiába. Igaz, hogy az Anti fiunkról nem tudunk semmit, 8 
éve, hogy eltűnt, és azóta kétszeresen többet imádkozunk, és a fele-
ségem életében nem érte meg, és lehet, hogy én sem fogom megérni 
életemben, de aki tovább él, az megtudja, hogy a szívből kérő imával 
sokat elérhetünk, mert most is vannak csodák.
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Most folytatom a Hegyi plébános életéről szóló írásaimat. Az 
oroszok bejövetele után a vallási élet nagyon lehanyatlott, és az igaz 
Istentől már nem féltek, csak a földi istenektől, akik belül ördögök 
voltak. Így hát a templommal, az egyházzal nem törődött senki, 
csak kevesen voltunk. Egyházközségi képviselő nem volt, egy ember 
volt, a persellyel összeszedte azt a kis pénzecskét, és évente bejárta 
az öreg plébános a községet, és a harangozó és a kántor, ha volt. De 
sok helyen zárt ajtókra találtak, sokan egy kis dohányt szivarnak, 
egy kis pálinkát, azt is többnyire a kocsmában, ott aztán fizettek 
neki az egyház ellenségei is, a hitetlenek is. De az egyháznak sem 
földje, sem senki nem törődött velünk. Gondolkodtam, mit kellene 
csinálni. Írtam egy levelet a püspöknek, hogy küldjön valakit hoz-
zánk, hogy vizsgálja meg, és győződjön meg a helyzetünkről (nevem 
ez és ez), ez történt az 1946. évben. De nem jött rá semmi. Akkor 
én köznapon nem jártam a templomba, de vasárnap igen, mindég 
ott voltam. És énekelgettünk a kántorral, ha volt, ha nem volt, ma-
gunk énekeltünk orgonálás nélkül, és végeztük a feleleteket is lati-
nul. De a plébános soha nem mondta, hogy nem jól van, ha el is 
tévesztettük. Még akkor majd minden vasárnap mondott szentbe-
szédet, szépen és röviden. Csak mindég jobban belemerült az ivá-
szatba, a hitetlenek ezért nagyon kedvelték, sőt az akkori bíró is 
majd minden köznap ott volt a templomban. De mise után igencsak 
a kocsmában kötöttek ki. Feltűnő volt előttünk, hogy a felsőbb 
vezetőség elnézte, hogy a kommunista bíró a pappal paktál. Mon-
dogatták a vallásosabb hívek, hogy kellene jelenteni a püspöknél, 
én csak hallgatok, várok, hogy mi lesz. Ha nem volt kántorunk, 
szombat estéken összejöttünk egy órai énekpróbára, persze ott is 
előjött a plébános gyarlósága, szintén ott is mondogassák, hogy 
kellene a püspöknél jelenteni, voltak emberek is, nem bírtam tovább 
hallgatni. Mondom nekik, hogy írtam egy levelet az 1946. évben, 
nem jött rá semmi. Mindjárt mondják, biztosan a papírkosárba 
került, de azért mégis sokan megtudták, és egyszer csak eljöttek 
hozzánk emberek, asszonyok, hogy menjek a püspökhöz. Én elébb 
nem akartam vállalni, de utóbb két ember jelentkezett, hogy ők is 
jönnek, Hajnal Pista és Szarvák Gyura. Én írtam egy rövid levelet, 
amivel bemutatkoztunk, és megindokoltam, hogy miért jöttünk. 
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Kaptunk bebocsátást, fogadott bennünket a püspök atya, átadtam 
neki a levelet, ez történt az 1948. évben. Átnézte az írást, és mond-
ja, hogy ő ismeri a Hegyi plébánost, a régi jugoszláv idő alatt is az 
ő keze alatt volt, és figyelmeztette a gyarlóságáért, akkor átszökött 
Magyarországra, de az 1943. évben idekerült hozzánk, Telecskára, 
a Lantos János plébános pedig Bátmonostorra, de az orosz bejövetel 
után elszakadtunk Magyarországtól, és megint Budánovics lett a 
püspök, és megint az ő keze alá került. És mondja tovább nekünk, 
nem tehet vele semmit, bármit ír neki, nem felel rá semmit. És ha 
volna, akit a helyébe tenne, akkor sem megy el, ha nem akar. Mond-
ja egy fiatal káplánjának, hogy hozza ki a Telecskáról jött iratokat, 
nem volt más, csak az a levél, amit én írtam 1946. évben, és mond-
ja tovább, hogy szeressük a gyengeségével, mert nálunk megél, de 
máshol nem. Így megköszöntük, hogy fogadott bennünket, és a 
tanácsát elfogadtuk, és hazajöttünk. De mintha nem is tudták 
volna, hogy mi voltunk a püspöknél, és tovább tiszteltük és szeret-
tük a hibájával. Bár velem meg volt elégedve. Nekem pedig ezen 
években nagyon sok bajom volt a kötelező beszolgáltatással. Mivel 
ekkor nem volt kántorunk, meghalt egy szegény idős leány, úgy 48 
év körüli, kissé olyan fejletlen testben, de máskülönben igen vallá-
sos volt, igencsak ott volt a vasárnapi szentmisén. A szülei nagyon 
szerették volna, hogy valaki elbúcsúztassa. A plébános hozzám 
küldte, hogy én búcsúztassam el. Az anyja eljött hozzánk. Én nem 
mertem előbb elvállalni, én ilyet még nem végeztem soha. A Mihály 
fiam ekkor katona volt, a munka csak reám hárult, de sajnáltam a 
szegény asszonyt, és mondom tovább neki, hogy én ehhez nem értek, 
ezt csak egy tanult kántor tudja, de az asszony csak könyörög, hogy 
vállaljam el, és a feleségem is sajnálta az asszonyt, és rám szólt, hogy 
meg tudod csinálni. Így hát a két asszony meggyőzött, bár féltem, 
hogy felsülök vele, de a Jóisten segítségével, ahogy ő adott hozzá 
tehetséget, úgy végeztem el. Igaz, életem delén túlhaladtam, ekkor 
kezdtem. Kerestem egy ismert dallamú éneket, és kezdtem versekbe 
foglalni, és hogy rímeljen, de nehéz volt, nehezebb, mint a búzával 
telt zsák hordása, mert azt 20 éves koromtól kezdve gyakoroltam, 
ezt meg 50 éves korom után. De sikerült, nem lett lámpaláz, és ez-
után csak jöttek hozzám, ha nem volt kántor. De én abban az időben 
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soha senkitől nem kértem fizetést, de Isten fizetett, és örültem, hogy 
segíthettem a szeretett felebarátaimon, nem kellett nekik vidéki 
községbe menni. Volt, aki eljött hozzánk egy nap dohányt szedni, 
vagy más könnyebb munkát végezni. És a plébános is meg volt velem 
elégedve, a tehetségemmel, és a népek is. De az évek folyamán sok-
szor változtak a kántorok, jöttek-mentek. Szarvák Feri talán kétszer 
is elment Militicsre, és visszajött, de nekem mindég könnyebb volt 
énekelni, mert a zene vezeti és a kántor a dallamot, de kell, hogy 
vezesse a szöveget is, mert az én részemről az meg fontosabb. Egy 
rövid ideig Lábadi Gyula vőtársam is volt kántorhelyettes, ő az or-
gonáláshoz is értett egy kicsit, mert volt neki harmóniumja, csak a 
mise részeit nem ismerte, hogy mikor kell elindulni vagy megállni. 
Ezt én tudtam, és mondtam neki, mert én ehhez értettem, csak ő 
mindég késett az elindulással, mert soká kereste, hogy milyen hang-
gal kezdje. Így belefáradtam az irányításba. Mert a pap vezeti a 
misét, nem a kántor, ő pedig nekem azt felelte, hogy várjon a plé-
bános úr. Ez pedig inkább gyorsabban, mint hogy várjon. És a ha-
lotti búcsúztatót is ő végezte, csak nem soká. Utána ő elkészítette, 
és én mentem temetni. Egy vasárnap délután litánia utánra lett téve 
a temetés. Ebéd után 1 órakor elküldtem az egyik fiamat, hogy 
hozza el a búcsúztatót, de soká kellett várnom, mikor megjött a fiú, 
kérdem, hogy nem jött hamarább. Felelte, hogy nem volt készen a 
búcsúztató. De már beharangoztak a litániára, sietek, nem nézem 
az írást, de a templomhoz sem érve mondják, hogy a pap már elment 
temetni, visszafordulok, hogy másik úton elébe érjek. De ő is sietett, 
és majdnem a halottasháznál találkoztunk, nem volt annyi időm, 
hogy átnézzem az írást és a dallamot, a plébános úr meg nem vár. 
Így a búcsúztató elmaradt. Mikor elindultunk a halottas háztól 
olyan örömmel mondja, hogy ő így szereti, mit kell ott sorolni, sógor, 
koma, jó barát, kártyakolléga stb. A halott hozzátartozói meg várták. 
Én már ismertem, ott nincs gondolkodni való idő, mert máskor is 
még be sem fejeztem a búcsúztatást, már izgett-mozgott, de hová? 
A kocsmába. Mikor még a vőtársam búcsúztatta a halottakat, igen-
csak én is ott voltam. Egy vasárnap jöttünk hazafelé a temetésről, 
mikor a Makk Hetes kocsma melletti sarokra érünk, megáll a plé-
bános úr, hogy gyerünk a Makk Hetesbe, de én nem akarok menni, 
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de a vőtársam és a plébános meggyőztek, és elmentem én is, de mi-
kor bementünk, én úgy szégyelltem, mert templomból vagy teme-
tésről jövet illetlenségnek tartottam kocsmába bemenni. Utána 
megint jött egy vasárnapi temetés, és akkor is hívtak, de én nem 
mentem, próbáltam visszatartani, mert láttam, hogy egészségi 
szempontból is nagyon káros. De mondom neki, pénzbe is kerül 
mindég a kocsma. Ő erre belenyúl a pantallózsebbe, kihúz egy sár-
ga 50 dinárost, mutatja, hogy van őneki pénze. Egy kisfiút keresztelt 
ennek és ennek, és ez éppen olyan ember volt, aki csak talán akkor 
adott a papnak, mikor ez az egyke fia született, és lehet hogy 20 évig 
sem fizetett azután, pedig az első gazdák közé tartozik; ilyeneknek 
nagyon jó papjuk volt, szegényt csak gúnyolták, csak Laci bácsi volt. 
Hallottam, hogy a zenészekkel kocsmában farraverőcskéztek, és jót 
röhögtek, ha nagyot vágtak a farára. Éntőlem egy kicsit függött, 
pedig mindég csak szépen kértem, és volt, amikor ránk hallgatott. 
1951-ben, mikor az első fiam esküdött, meghívtuk a lakodalomba, 
de nem jött el, utána volt egy másik lakodalom, oda elment, és ott 
leitatták, és olyan állapotban lefényképezték, csak voltak ott olyan 
emberek, akik nem engedték a kép kibocsátását. Egy alkalommal 
mondom neki szépen, hogy a vasárnapi misén prédikáljon röviden, 
szerettem a prédikálását hallgatni, erre azt mondja, azért nem pré-
dikál, mert a püspök nem ád neki nyári szabadságot, a fiatal papnak 
meg ad. Nem tudtam vele semmire sem menni, amint a püspök sem. 
Egyházközségi képviselő nem volt, mert pénz sem volt, hogy valamit 
a templomon javíthattunk volna. Egy ember volt, aki persellyel 
összeszedte azt a kis pénzt, kevesen is jártak templomba, rövid volt 
a vasárnapi mise is, és mentek kettesben a Makk Hetesbe.

Elérkeztünk az 1955. évhez. Úgy februárban eljött hozzám három 
ember. Lakatos Pista bácsi, aki az 1913. évtől kezdve 1953. évig 40 
éven keresztül volt harangozó, sekrestyés, a feleségével ők díszítették, 
virágozták hűen, szeretettel szolgáltak Istennek, egyháznak, pedig 
kezére és lábára rokkant volt, amiért szegény a magyar hazáért har-
colt az első világháborúban, de már öregedett, a plébános úr szoká-
sait nem bírta, és felmondott a szolgálattal. A másik kettő ember 
pedig Kistóth István és Hajnal István. Mind a három vallásos ember, 
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mondják nekem, próbálni kellene valamit a plébánosüggyel. Mon-
dom, én próbáltam, de sem én, sem a püspök atya sem tud vele 
semmire sem menni, hanem hogy szeressük a hibájával. De már 
Kőmíves György is mondta, hogy az espereshez kellett volna elébb 
is menni, de a három ember is azt mondja, hogy az espereshez. 
Mondom nekik, menjenek és próbálják meg. De mind mondja, hogy 
nekem is kell menni. Így csak elvállaltam. Írtam egy rövid levelet, 
amelyben foglalva voltak az igazi indokok, mert én mindég írásba 
foglaltam, mert ezt Isten és ember előtt kell vállalnom, és ezért 
felelnem is kell. Így egy napon én és Lakatos István és Frank Ferenc 
kocsival és két jó lóval elmentünk Militicsre Benes espereshez. 
Februárban elég rossz út volt Kerényig, nem volt kövesút Csono-
polyáig, és Militicsig is csak föld- és sárút volt. Odaértünk, én 
odaadtam az írást, a többit Lakatos mondta el. Az esperes elfogad-
ta, hogy majd segít rajtunk. De néhány tanáccsal is oktatott ben-
nünket az akkori egyházi szabályokra, ami abban az időben minden 
katolikus keresztény egyházközségben be volt vezetve, még ott is, 
ahol megvolt a maximum föld is. Hogy állítsuk össze vallásos em-
berekből az egyházközségi vezetőséget a plébános úrral karöltve. 
Járulékkönyveket beszerezni, és akinek az egyházra és a papra van 
szüksége, önkéntes járulékot kell fizetni. Az önkéntes járulék is 
vagyoni, vagyis tehetősség szerint kell alkalmazni. Így az első kiin-
duló volt a képviselő-testület összeállítása. Elmentünk Kőmíves 
Györgyhöz, Kistóth István először ért oda, hogy miről beszéltek ők 
ketten, én azt nem tudom, Hajnal István később ért oda, utolsó 
voltam én, de ahog y beköszönök jó estét, a beszéd folyik a 
földmívelésről, én meg Hajnal nem hozunk fel semmit, hogy hát 
miért jöttünk. De ahogy megyünk hazafelé, kérdem Hajnalt, hogy 
mit végeztek, még én nem voltam ott. Ő felelé, hogy nem volt fel-
hozva semmi az egyházi ügyről. Hanem másnap odajön hozzánk a 
Kőmíves Gyura bácsi lánya, hogy az apja küldte, hogy én állítsam 
össze a listát, hogy kik legyenek a képviselők. Én előbb nem tudtam 
elképzelni, hogy este ott vagyunk négyen is, és fel sem hozták. De 
hamar rájöttem, hogy Kistóth volt az, aki nem helyeselte a tervün-
ket. Mert ő félt, mert őneki voltak hibái népszerűtlensége miatt. De 
azért én és a feleségem hozzáfogtunk, hogy kiket hívjunk hozzánk, 
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akiket ismerünk, hogy az egyházat építeni akarják, és nem lerom-
bolni. Összeírtam egy listára 20 ember körül. A nevek fölé fel volt 
írva, hogy az egyházközségi képviselő-testületet akarjuk életre tá-
masztani, azért vannak hívatva. Felírtam alá a neveket, és Anti fi-
amat elküldtem az írással, megmagyaráztam neki minden ember 
házát, hogy estére jöjjenek hozzánk, a községünk minden részéből 
mind szegényebb, úgy tehetősebb katolikus keresztény híveket. 
Mikor beesteledett, hozzáfogott az eső, azt gondoltam, hogy nem 
jönnek. De talán kettő nem jött el, akit hívtam. Négy legidősebb 
embert ültettem a főhelyre, akik apáink lehettek, mert én mindég 
becsültem a józan gondolkodású idősb embereket, azok meg engem. 
Ezek voltak idős Kistóth Ferenc, idős Bezdán János, Hajnal Zakar 
és Lakatos István. Ők négyen voltak a jelölőbizottság, azokból is 
jelöltek, akik ott voltak, és akik nem voltak ott. Ez megvolt, de itt 
kezdődött a legnehezebb, amit a plébános úrral is kell közölni. Mert 
pap nélkül sem képviselők, sem hívek nem boldogulnak. De viszont 
hiába van pap, templom, kántor, hogyha hívek nincsenek. Ezt megint 
csak nekem kellett, mert más nem vállalta. Tehát egy napon bemen-
tem a plébánoshoz bejelenteni, hogy mi hogy akarjuk, hogy vannak 
jelölve képviselők, de ő erre mindjárt azt felelte, hogy neki van egy 
szindikusa, más nem kell. Felemlítettem neki a járulékkönyveket, 
hogy ha valaki nem fizet járulékot, nem igényelhet sem temetést, 
sem esketést, szóval papot, egyházat, sem harangozást nem kap. 
Szépen mindent megértettem vele, hogy nem kell neki kéregetni, 
mert volt olyan eset is, hogy elvállalta a temetést a plébános, de ezek 
talán nem is fizettek, és mikor elmentünk temetni, akkor hozta fel, 
hogy fizessenek, és ez ilyenkor botrányt szül mindkét részről a népek 
előtt, én pedig nem szeretek ott lenni ilyenkor, ahol vitatkozás van. 
Viszont azt sem teheti senki, hogy igényli a papot, és annak sem 
fizet, és az egyházat sem támogatja. És a papot és engem is kihasz-
náljon. Mert abban az időben nekem nem fizettek, még meg sem 
köszönték, igaz én fizetést nem is kívántam, mert szívességből tet-
tem, és azt gondoltam, hogy a plébánosnak fizették, de hogyha még 
őneki sem fizetnek, akkor én sem tehetek szívességet. Mert én is 
otthagytam a munkát a temetés végett, meg éjjel készítettem el a 
búcsúztatót. Már azt gondoltam, hogy elfogadja az ajánlatomat, 
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tanácsaimat. De bejött egy másik képviselőjelölt, és odaszúrt a 
plébános beszédje ellen egy szót (ez akart nekem segíteni, és rontott). 
És a plébános úr kihajtott bennünket, és kijöttünk. Ezek után, 
mivel a plébánián nem lehetett folytatni semmiféle megbeszélést, 
így nem mertük vállalni, hogy házaknál jöjjünk össze. Így a polgá-
ri vezetőségnél kellett bejelenteni, hogy az egyházi ügyeket intézzük. 
Ezt megint nekem kellett a községi vezetőségnél jelenteni. Az ak-
kori bíró hatáskörébe tartoztak az ilyen ügyek, és mivel Szitás Sanyi 
volt mindenféle külügy-, belügyvezető, hát őneki jelentettem, de 
még ekkor nem volt szó arról, hogy a plébánost akarnánk kicserél-
ni. Szitás a kérdésemre azt felelte, hogy lehet, de ne politizáljunk. 
Tehát így már mertünk fontosabb megbeszéléseket folytatni házak-
nál is. De már ekkor nem kellett megbeszéléseket tartani, mert volt 
közülünk választva világi elnök, és ő ment a militicsi espereshez 
jelenteni az egyházi helyzetről. És az esperes irányított bennünket. 
De ez már nem volt teljesen titokban. És egy alkalommal a község-
háza folyosóján Szitás félrehívott, és mondja nekem, hogy ne pró-
bálkozzunk, és hogy hagyjunk fel a plébános úr kicserélésével. Mert 
a belügyi szervek figyelnek bennünket, és nem engedik, hogy a 
plébánost eltegyék innét. Hogy igaz volt-e ez, vagy pedig csak Szitás 
ijesztgetett vele, mert a vallástalan embereknek nagyon jó papjuk 
volt, még olyanok most is emlegetik, hogy olyan jó pap még nem 
volt, mint a Laci bácsi. Az idő haladtával én fel is hagytam vele. Meg 
más családi gondjaim is voltak. És arra is gondoltam, hogy ezen 
ördögi rezsim vezetői úgy meg voltak vesződve ellenem. Először a 
szép és jó két lovamat, kocsimat elvették, utána a szorgalmunk és 
takarékosságunk által kicsit kezdtünk erősödni. Egy nagyon szép 
és jó lovat el kellett adni, igazságtalan adómegterhelés végett, és 
amikor az igazságot kikerestem 3000 dinárt le kellett fizetnem. Így 
a jó lónak fele árát elengedték az igazságtalan adónál, de vissza nem 
adták, beszámolták a következő évre, ha beszámolták. A jó és szép 
lónak másik fele árán szintén vettem egy jó igavonó lovat, ezt megint 
Ador bíró elvette tőlem, amennyiért én vettem, egyharmada árát 
fizették érte. A Mihály fiam két évig katona volt, és a két éven át, 
az 1949-es és 1950-es évben kínoztak a kötelező beszolgáltatással. 
Utána, az 1952. évben egyévi adóba annyit be kellett fizetni, hogy 
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egyesek 5 hold földet vettek annyi pénzen. És végül 5 hold jó földet 
elvettek tőlem. Utána már csak engem vihettek volna el. Énreám 
pedig még a családomnak szüksége volt. Így a papi ügyet nem foly-
tattam. 1955 pünkösd előtti vasárnapján két asszony eljött hozzám, 
Pozsár Annus és Kasza Treszka, hogy holnap, hétfőn mennek Sza-
badkára a püspökhöz. Az esperes is ott lesz, de nekem is kell menni 
velük, mondják, hogy Kistóth István, vagyis a jelölt elnök küldte 
őket, hogy mondják meg nekem. Így én is mentem velük, voltunk 
talán tízen is Telecskáról. De reánk nem volt szükség az ott megje-
lent papok, a püspök és az esperes voltak bent, mi kint vártunk. 
Csak egyszer valaki kijött és mondja, hogy Bartusz József plébános 
lesz hozzánk küldve. De mielőtt mi eljöttünk volna, megmondták 
nekünk, hogy pünkösd másnapján, hétfőn egy kocsi legyen a 
nemeshalmi vasútállomáson. Hétfőn délután el is ment egy kocsi, 
úgy fél négy óra tájban megérkeztek. Litánia után megyünk a plé-
bániára. Kistóth mondja nekem, hogy szóljak néhány asszonynak, 
hogy ők is jöjjenek, és én szóltam is, de amikor a plébániára értünk, 
mindjárt megbántam, hogy asszonyoknak szóltam, mert azok nélkül 
is voltak ott elegen, és ekkor láttam, hogy asszonyok nem valók ilyen 
helyre, mert ha azok nincsenek, nem lett volna a községben olyan 
nagy felháborodás, mert minden csendben ment volna. A két espe-
res, a Csipak és a Benes a plébánossal bementek a szobába, mink, 
néhány ember a folyosón az ajtón kívül álltunk és vártunk. De az 
asszonyok olyan lármát csaptak, vagyis volt ott egy asszony, a kis 
mellékhelyiségben laktak a családjával, hogy az az asszony mit szólt 
az asszonyoknak, nem tudom, csak azok közül visszafelelt egy asz-
szony, és mindjárt lett olyan csetepaté, hogy szerettem volna onnan 
menekülni. Egyszer csak kinyílik az ajtó, én álltam legelöl, és a 
plébános úr nyugodtan csak annyit szólt felém, hogy mindjárt 
mennek, vagyis a két esperes. Hogy mit beszélt a három pap, én azt 
nem tudom, csak kijött a két esperes, nekünk nem szóltak semmit. 
A kocsi vitte vissza a nemeshalmi állomásra. Mi is, mindenki ment 
haza. Másnap, kedden délután szétfutott a faluban a hír, hogy a 
plébános összeesett a kocsmában, és elvitték a zombori kórházba, 
hogy meddig volt ott, nem tudom. De a püspök átvitette a szabad-
kai kórházba. Ezek után lett nagy vádaskodás a községben. Legjob-
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ban minket okoltak, hogy ilyen júdások, olyan farizeusok, akik ezt 
előidézték, bár engem nem vádoltak, viszont én sem vádoltam sen-
kit, de akárki felhozta előttem, még Bartusz József plébános is 
minket vádolt. De őneki is és másoknak is mondtam, ha azok a 
bűnösök, akik a kicserélést szorgalmazták, én vagyok az első, mert 
én indítottam el, amint az előbbi oldalakon leírtam. Csak a Jóisten 
tudja azt, hogy miért történt ez így. De azt nem állíthatta senki, 
hogy milyen jó élete lett volna, ha ez nem így történik. Mert csak 
az Isten teheti meg, hogy ne szenvedjen tovább, de én nem így akar-
tam, és azért is figyelmeztettem, hogy hagyjon fel az ivászattal. Még 
hála Istennek, hogy így történt, hogy akkor nem halt meg, talán 
utána még két hétig élt. Magába szállhatott bűneit megbánva, Isten 
magához vette.

Itt folytatom, ahogy a plébános a kórházba került, pár nap múl-
va megérkezett hozzánk Bartusz József fiatal plébános, bár ő nem 
örült, mert amint ő mondta, nem szívesen jött hozzánk, de azért 
mindjárt hozzáfogtunk a kijelölt képviselők munkájához. Ahogy 
a Hegyi plébános meghalt, ideszállították nagy autóval, és másnap 
eltemettük. Nagyon sokan voltak a temetésén. Adjon a Jóisten 
örök nyugodalmat neki! Mivel Kistóth Istvánt választottuk világi 
elnöknek, ő tárgyalt legelőször az új lelkipásztorral, és Kistóthot 
kérdezte ki, hogy milyenek a képviselőjelöltek. És azon kezdte, hogy 
akiknek családjaik vadházasságban élnek, nem lehetnek képvise-
lők. Különben mind a 4 ember vallásos volt, akiknek a családjaik 
vadházasságban éltek, másokat kellett a helyükre beválasztani. És 
megkezdődött a járulékfizetés, és ez sokaknak helyes volt, másoknak 
helytelen. Olyanoknak, akiknek csak akkor kell a pap, amikor ke-
resztelni vagy esküdtetni vagy temetni kell, de ekkor aztán szóljanak 
ám a harangok! De azért hála Istennek, jöttek is a lelkiismeretes 
fizetők, de kellett is, mert üres volt minden, semmi tűzrevaló nem 
volt, akkor még banyakemence is volt a plébánián, annak napra-
forgószár és szárízék is jó volt, de kellett fa és szén is, de egyiket 
sem igen lehetett kapni. Én lettem templomgondnok meg minden 
gondnok, nekem kellett itt is példát mutatni. A Jóisten mindég jó 
lovakkal áldott meg, de nem is sajnáltam őket befogni sem az egyház 
részére, sem ha valaki hívott, nem tudtam mondani, hogy nem érek 
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rá. Már a Pece plébános idejében, 1934. nyár derekán az oltárt egy 
apatini festő festette, megkértek, hogy a festő ládáját, szerszámjait, 
létráit Apatinba vigyem el, és vittem. Szintén Lantos plébános 8 
évig volt nálunk, többször vittem vagy hoztam. A Hegyi plébános 
nem hívott, neki voltak mások, meg nemigen utazott, engem csak 
mint énekest tartott a templomban, vagy temetés alkalmával, ha 
nem volt kántor, csak én búcsúztattam.

 Most folytatom tovább Bartusznál. A gyűlés alkalmával fel 
lett hozva a tüzelőanyag is, valamikor a község rendezte a szén- és 
a faellátást. De ekkor már az egyházi vezetőségnek kellett gondos-
kodni róla. Így hát az első gyűlésen megajánltuk négyen is, hogy 
viszünk egy-egy kocsi szálas tűzrevalót, de csak talán én vittem egy 
kocsi napraforgószárat. A szén akkor is olyan kérdéses volt, mint 
most. Így hát kerestem két embert, akik Moravicáról hoztak egy-
egy kocsi tűzifát. Utána úgy szeptember utolján odajön hozzám 
egy este a pap, a világi elnök és a titkár. Hallották, hogy Topolyán 
lehet kapni szenet. És hogy menjek el biciklivel, tudjam meg a 
biztosat. Ez nekem nem tetszett, mert 43 éves koromban tanultam 
meg biciklizni. De nekem nagyon fárasztó, mondom nekik, én mást 
gondoltam, van jó kocsim, van jó két lovam, igaz, az egyik csak két 
és fél éves, és elmegyek, és mindjárt hozok is, ha kapok. Még két 
szál deszkát is tettem, nem tudva, hogy milyen súlya van a szénnek. 
Korán elindulok Topolyára, bemegyek a fakereskedő udvarába, 
nemsokára látom is, hogy hozzák a szenet az állomásról. Mondom 
a kiadónak, hogy én akarok egy kocsival Telecskára. De látom, hogy 
nem figyel rám, mert jönnek a topolyaiak kis kocsikkal, zsákokkal, 
tragacsokkal, mindegyiknél cédula, amely mutatja, hogy ennyi 
és ennyi ki van fizetve, és mérik nekik. De nem fogynak, hanem 
szaporodnak, de meglátom, hogy rostálják, és ami apró és kihullik, 
azt viszik talán téglaégetéshez, a nagyobbacskákat mérik, és viszik 
tüzelőnek, én meg csak várok. Már dél lesz, de nem tudok semmit, 
hogy kapok-e vagy nem kapok. Ismét megszólítom a kiadót, hogy ne 
menjek üresen haza. Azt mondja, olyat kapok, amit nem rostálnak. 
Én nem ismertem a szénkülönbözetet, elvállaltam, csak ha kapok. 
Mindjárt mentünk az üres kocsit lemérni, 400 kg volt, elkezdtem 
rakni, és hányni fel a kocsira, de odajön az ember is, ő is segít, nagy 
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hosszú kocsim van, de a deszkákat is feltettem, és elég soká tartott 
a rakodás, talán ötödik háznál volt a mázsa, a lovak kissé ijedeztek, 
nem mertem otthagyni őket, hogy ellenőrizzem a mérést. Mondja 
az ember, 18 métermázsa a kocsival, kifizettem, sokalltam a súlyt, 
a 14 q-t, de nem mehetek vissza, hogy hányják le belőle. Pedig én 
abban az időben földúton, ha mérve volt, soha nem raktam 12 q-nál 
többet. Elindultam Bajsa felé. Bíztam Istenben és a lovaimban. 
Bajsáig még a kövesúton jöttem, nem is látszott, hogy nehéz nekik, 
de bizony, mikor a földútra értem, egész az angyalbandi állomásig 
földúton nagyon nehéz volt, különösen a csikólónak. De hála Isten-
nek szerencsésen hazaértem, éppenhogy még nem volt sötét este. 
Beállok a plébániaudvarba, nézi a plébános a szenet. Elbeszélem 
neki, hogy csak ilyet kaptam, és ilyet kaphatunk még, amennyi a 
plébános részére kell, csak ne menjünk holnap, mert ő nem lesz ott, 
hanem holnapután. Másnap kerestem három kocsit és elmentek, 
de éjjel volt eső, úgyhogy ők 24 q hoztak a három kocsin. Ez már 
megvan. Ezek után mondja a plébános, hogy három napra elmegy 
a szüleihez Becsére. Megkért, hogy három éjjel a plébánián aludjak, 
és a negyedik nap reggelén 5 órakor legyek kint az angyalbandi 
állomáson kocsival, akkor jön vissza. A Bartusz plébánost Kistóth 
világi elnök vitte ki az angyalbandi vasútállomásra. Mikor elmentek, 
felmentem a padlásra, megforgattam a búzát, mert abban az időben 
a hívek búzával is fizették a járulékot. És volt olyan 12 métermázsa 
körül, és megforgattam, nehogy valami baja legyen, és utána szépen 
elsimítottam a tetejét, és a falapátnyéllel a nevemet ráírtam. Mert 
én mindent őriztem és őrizek, akár a sajátom akár a másé, ez meg 
az egyházé, a hívek adják össze. Tehát ez sem Csáki szalmája, hogy 
mindenki húzza. Mert a papnak járt belőle, ami a plébánia részére 
elegendő, és ami a harangozó részére meg volt szavazva. Utána, ami 
maradt, én el akartam adni. Mert én nem szoktam tartogatni másik 
évre semmit, ami romolhat vagy értéktelenné válhat, el is határoztuk, 
hogy kimérjük, ami kell, a többit eladjuk. Vittem is a falapátot meg 
a vedret, de Kistóth lefújta, hogy nem adjuk el, meg azt is kritizálta, 
hogy a nevem ráírtam a búzarakás tetejére, én nem őtőle féltettem. 
De nekem szoktak ilyen gondolataim támadni, de ezzel még nem 
céloztam senkire. Kedves olvasó, ezek mind csekélységek, amit én itt 
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leírok, de talán utóbb, ha figyelmesen elolvasod írásaimat, rájössz, 
hogy két ember elgondolása között mennyi különbség van. Az egyik 
a búzát nem engedte eladni, hogy mikor lett eladva, pontosan nem 
tudom. Csak azt tudom, hogy hibája lett a búzának. Rohacsek 
Sándor volt az átvevő, és nem akarta átvenni, de azok az emberek, 
akik ott voltak az átadásnál, kérték, hogy vegye át, az egyházé. Hogy 
volt-e belőle levonás, biztosat erről sem nem mondhatok, sem nem 
írhatok. Az ő elgondolása is jó, ha a sajátjáról van szó, ha veszít az ő 
kára, de ami közös, abba belenézhet más is. És azt is látjuk, hogy a 
közösben, hogyha a vezetőség vagy az ellenőrzőbizottság húzzák a 
közös vagyont, ahogy e soraimat írom 1985 végén és 1986 elején, a 
közös vagyon, ami az állam tulajdonából jön, méregdrága, és mégis 
az ország, a közös vagyon az adósságban fürdik.

Tovább folytatom amint írtam, hogy vittem egy kocsi naprafor-
gószárat, de a tél derekáig elfogyott. Ismét kellene valami szárféle, 
megint csak én, de nagyon hideg volt, Józsi ekkor a 18. évében volt. A 
sziváci határban, a telecskai 8. dűlő mellett volt árendás földem, on-
nét hoztunk egy kocsi kukoricaszárat, de a kúpok mellett hó is volt, 
meg a szár töve is le volt fagyva. Józsi feldobálta, addig nem fázott, 
én meg elraktam, de még hazaértünk, nagyon megfáztunk. De ezt is 
megtettük. Az 1955. év elmúlt. Jött a múlt évi elszámolás. A plébános 
nagyon pontos volt. Egy erős deszkaláda volt a pénzkassza, és ellátva 
3 lakattal, volt 1-es számú lakat, 2-es számú és 3-as számú, és ehhez 
ilyen számú kulcsok, 1 a papnak, 1 nekem és 1 Kerepesinek, a másik 
gondnoknak, és egyedül senki vagy kettő sem nyithatja fel, mind-
hármunknak ott kellett lenni, ha pénzt tettünk be vagy vettünk ki 
belőle. Tehát az 1956. év elején, amikor az 1955. évi elszámolásokat 
végeztük, a plébános a kezünkbe adta mindkét naplót, a templomi 
kiadások és bevételek, a harangozási és perselypénzek, a vasárnapi 
bevételek és apró-cseprő kiadások az egyik naplóban. A másik az 
egyházi járulékok bevétele, és egyes kiadások. A pap, a harangozó, 
a sekrestyés, a papszakácsné fizetésének vezetése, ezt a két naplót 
átnéztük, mindketten jóváhagytuk, és nevünket aláírtuk. Utánunk 
jött az ellenőrzőbizottság, mind a három józan gondolkodású, életis-
kolát végzett 62 év körüli emberek: Csonti János, Bezdán János, Pál 
fia, Kovács Feri, Pál fia. Mikor ezek is jóváhagyták, kezdtem örülni, 
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hogy most már rendes kerékvágásba jött az egyház vezetése. De nem 
soká tartott erről a részről az örömem, pedig nagyon szépen gyűlt a 
pénz a kasszába, és számolgattam, hogy majd ezt meg azt javítunk a 
templomon és a plébánián. De már tavasszal kezdődtek a bajok. A 
plébános és a világi elnök, Kistóth nem egyeznek, ez már engemet 
kellemetlenül érintett, pedig én mindkettővel jóban voltam. A plé-
bános sűrűn mondogatta, Jóska bácsi, itt hagyom magukat, viszont 
én is mondogattam neki, hogy minden községben vannak Ábelok 
és Káinok is, vagyis jók is, nem jók is. De ehhez hozzájárult a két 
pap nagy különbsége. Mert még most is mondogatják, emlegetik, 
27 év után, hogy olyan jó pap, mint a Laci bácsi, mert annál nem 
kellett fizetni, az új papnál, vagyis Bartusznál kell fizetni, és ilyen 
és hasonló beszédek elhangzottak a faluban, és ez mind eljutott 
a fülébe, és hogy Kistóth is úgy tartotta magát, hogy ő a legfőbb 
az egyházban, mint a saját gazdaságában. Így hát a pap kereste az 
alkalmat, hogy Telecskát itt hagyja. Volt neki egy szakácsnője, egy 
egyszerű kanizsai asszony, és a plébános édesanyja is itt volt ekkor 
Becséről. Úgy július hónapban történt, kérdé a plébános tőlem, hogy 
elvinném-e kocsival Bajsára az édesanyját és a szakácsnőt. Ő pedig 
majd biciklivel követ bennünket, valami kis vendégséget említett, 
olyan csendben a foga közt. Az igazat elhallgatta. Gondolta, ha az 
igazat megmondja, nem fogom be a lovaimat erre az útra. Tehát én 
nem tudok semmit, elfogadtam, hogy megteszem. El is indultunk, ő 
meg jött utánunk biciklivel, mikor odaértünk a plébániához, nem-
igen várnak bennünket. Kisvártatva bejutunk a plébániaudvarba, 
parancs, hogy fogjam ki a lovakat, ők bementek, de én nem látok 
senki mást, egyszer csak látom, hazaért a bajsai pap a határból. (Az 
egyháznak Bajsán van maximum földje, és onnan jött haza a pap.) 
Kijött a két pap és a két asszony, néznek ide-oda, épületeket, kertet, 
mint aki meg akarja vásárolni, de én nem tudok semmit, egyszer 
csak hívnak be, de énvelem nem tudatnak semmit, talán egy üveg 
sört kaptam, de erről biztosat nem írhatok, mert az utána következő 
meglepetésemben elfelejtettem, hogy ettem-e vagy ittam valamit. 
Csak mondják, hogy fogjak hát, befogtam és elindultunk a két asz-
szonnyal, ők hátul ülnek ketten, én meg elöl ülök és hajtok, de a két 
asszony is csak hallgat, a plébános az maradt Bajsán, közeledtünk a 
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rogaticai állomáshoz, mondja a pap édesanyja, hogy hajtsak az állo-
más elébe, ő innét vonattal elmegy Becsére. De búcsúzásul kissé sírva 
minden jót kíván nekem, mint akik talán utoljára látjuk egymást. 
Ahogy elindultunk, a szakácsnő mindjárt kérdezi, tudom-e, hogy 
miért voltunk Bajsán. Felelém, hogy nem tudom. Mondja, hogy a 
két pap helyet cserél. Bartusz elmegy Bajsára, Sándor Szilveszter 
pedig Telecskára. Bartuszt egy év alatt átismertem és gondoltam, 
hogy közte és köztünk nem lesz ellenkezés. Egy eset volt, amikor 
kissé lekapott, én meg csak elszomorodtam, és meglátta rajtam, 
hogy én is tartom magamat, aki vagyok, többnek nem. De azt sem 
teheti meg velem, hogy más követi el a hibát, és engem okoljon érte. 
Mert mint előbb írtam, nagyon pontos volt. De én is az voltam, és 
vagyok. Hogyha keresztelés volt a templomban, a megkeresztelt 
babával a keresztanya, ha nincs ott a szülő, beíratás végett, menjen 
be a plébániára. Mise után én meg Kerepesi átmentünk a plébániára, 
a perselypénzt számoljuk, bejön a pap, keményen kérdi tőlünk, hogy 
nem jöttek a kisbabával beíratás végett. Mondja, menjek, nézzem, hol 
vannak, én gyorsan felállok, kissé kocogva ki a plébániaház sarkára, 
nézek erre, nézek arra, mert kétfelé is vezetett az útjuk, egyik felé 
sem látom őket, de a bábaasszonyt megláttam. Kérdem tőle, hová 
mentek a kisbabával. Felelé ő, mondta nekik, hogy a plébániára 
menjenek. Mit tegyek? Szaladjak utánuk ünneplőruhában, csizmá-
ban, 1 km és vissza 1 km. Isten adott egy gondolatot. Átmegyek a 
sekrestyébe az unokatestvér bátyám volt a harangozó, és ott várta a 
delet, mondom neki értelmesen, ha delet elharangozza, hazamegy, 
azonnal szóljon Szobonya Jóskáéknak, jöjjenek a kisbabát beíratni. 
Az unokatestvérem háza, vagyis a kertje mellett volt a Szobonya 
ház. Visszamegyek, mondom a plébánosnak, hogy így és így elin-
téztem. Felindultan mondja nekem, csak magukra kellene bízni az 
irodát. És mondja tovább, azok most ott isznak, és ezt elfelejtik, és 
valamikor a papot okolják, hogy nem írták be. Én csak lehajoltam, 
és tovább számoltuk a pénzt. Kerepesivel nem mutattam haragot, 
csak szomorú voltam. Így a pap kissé átgondolta az ügyet, és kérdé: 
„Jóska bácsi, megsértődött?” Nyugodtan feleltem, nem.

Egy másik eset: nem volt ekkor kántorunk. Hol én vezettem a 
kóruson az éneket, hol az unokatestvérem, az idősebb Bálint József. 
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És volt, aki már szemembe megmondta, hogy azt mondják, hogy 
elég volt már a Bálint Jóskákból. Nem sértődtem meg, mert ha az 
orgona szól, a zene eltakarja a hibát, csak a zeneértő veszi észre a 
hibát. Tehát ekkor mondjuk a plébánosnak, most már van pénz is, a 
hívek adják össze, hát legyen kántor, ki lett hirdetve a pályázat. De 
csak Szarvák Feri egymaga volt a pályázó, össze lett hívva a képvise-
lő-testület a kántorválasztásra. A plébános felkérdezte külön-külön 
a képviselőket, mindegyiket, hogy megtartsuk-e a választást. Mivel 
csak egy pályázó van, nagyobb részük csak azt felelte, hogy tartsuk 
meg. Néhányan szavaztak ellene. Kérdé a plébános, hogy mi okból 
ellenzik a Szarvákot. Azt felelték, hogy a felesége végett, erre felelé 
a plébános, nem asszonyt választunk, hanem embert, és így meg is 
lett választva Szarvák 1956 kora tavaszán.

Most visszatérek a papcserére. A bajsai utunk után talán 10 
nap múlva meg is indult az átköltözés. Sokan nem szerettük, hogy 
így történt. Hiába mondtam bármit, nem hallgatott rám. Még egy 
vallásos asszony fel is szólalt ellenem, hogy kérjem meg a püspököt, 
hogy Bartusz maradjon itt. Mondom az asszonynak, hiába megyek 
Szabadkára, nem a püspök teszi el, hanem ő akar elmenni. Utóbb az 
asszony azt mondja, hogy megérdemelné, hogy megkérjem a püspö-
köt, még hozzáfűzte, hogy gyáva vagyok. Nem tehettem semmit. És 
ezért a megjegyzéséért nem sértődtem meg. Pedig azt mondhatnám, 
hogy írhatnám, hogy mióta Gyulafalva vagyis Telecska áll, nem 
gondolom, hogy volt még egy ember olyan, mint én, aki annyit 
tett és ment az egyház ügyeiben akár kocsival, akár vonattal a saját 
költségemen, nem kellett napidíj, akár munkával. Beszélni keveset 
beszéltem, és beszélek, de írásaimmal és cselekedeteimmel elmentem 
jó néhányszor a püspökhöz, és nem volt szabad félnem, mert Isten 
nevében tettem, és teszem, és ő ad hozzá bátorságot és tehetséget. És 
mindezekért nem kívánom, hogy nekem köszönjék meg a szeretett 
testvéreim, hanem az Úr Jézus Krisztusnak, aki vezetett és vezet 
tanításával és evangéliumával. És nem sajnáltam volna fáradni érte. 
De már fel is kért Bartusz, hogy segítsek neki a hurcolkodásban. 
Pedig mintha éreztem volna, hogy Sándor Szilveszterrel meggyűlik 
a bajunk. De nekem meg is gyűlt. Még a Hegyi plébános idejében 
emlegették, hogy eljönne hozzánk, akkor még Kispiacon volt. Frank 
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Ferenc el is ment hozzá, és azt is mondta, hogy eljön, ha a püspök 
elengedi. De a püspök meg úgy rendezte, hogy az akkori bajsai papot 
helyezte Kispiacra, Sándort pedig Bajsára. Már ez is bizonyította, 
hogy valami nagy hibája lehet, aki minden évben helyet cserél, va-
gyis sehol se jó neki. Kistóth meg nagyon várta Sándort, mert már 
Bartuszt nem tűrte. Így hát talán július utolsó napjaiban felpakol-
tuk a Bartusz plébános holmiját három kocsira, elvittük Bajsára, és 
visszafelé pedig a Sándor holmijából hoztunk. Kistóth pedig szedett 
össze kocsikat, és még a többi holmiját elhozták. Kistóth örömében 
mindjárt, hogy Bartusz elment, Sándor idejött, kettő hold földet 
átíratott az egyházra. De a járulékból is szépen gyűlt a pénz. Mivel 
Bartusz nem számított itt maradni, nem is költekeztünk, és mikor 
Sándor átvette a plébániát, úgy tűnt, hogy jó lesz, a prédikálása is 
jónak mutatkozott, és a járulékot is szorgalmasan fizették, jobban 
kedveltette magát a néppel. Engem meg elkedvetlenített, mert ahogy 
idejött, a mi családi ügyünket nem ismerte, hogy Mihály nincs a 
feleségével, mert én fel sem hoztam neki, úgysem bír, nem tud rajta 
segíteni, de rontani bírt. Vagyis a Mihály volt felesége is bement 
hozzá a járulékot fizetni, és ezzel ki bírta használni az alkalmat, 
és látta, hogy ez a pap szépen meghallgatja, ahogy elpanaszolta a 
sorsát, jól befeketített minket. A pap mindjárt pártját fogta, és 
mint egy bíró vagy ügyvéd, hogy majd ad nekem. Hát én előbb nem 
tudtam, hogy honnan tudja ezt a mi ügyünket, vagyis a Mihályét. 
Mivel minden vasárnap bementem a plébániára, elkezdett engem 
leckéztetni, mivel én nem panaszkodtam neki, egy nagy bűnösnek 
tartott engem, és még én vagyok a templomgondnok. Majd minden 
vasárnap felhozza. Egyszer csak elgondolkodtam, van énnékem 
erről a részről elég bajom, de nem tehetek róla. Írásbeli lemondást 
készítettem a templomgondnokságról, és egy vasárnap Kistóthtal 
meg Kerepesivel, mert úgy láttam, mást nem tehetek, bementünk 
hárman. De én nem azért hívtam őket, hogy beszéljenek mellettem 
vagy helyettem, hanem hogy mit írtam, hogy ők is hallják. Átadtam 
a papnak az írást, ő elkezdte magának olvasni, de én rászóltam, hogy 
olvassa hangosan, hogy a többiek is hallják. És elolvasta, és csak azt 
mondta, hogy jelentsem a püspöknek a lemondásomat. El mertem 
volna menni oda is. De ekkor már az is megtörtént köztünk, amit 
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már korábban megírtam. Ő volt az a pap, aki eljött a volt menyem-
mel, és a kislányt elvitték tőlünk. Mint egy milícia, beavatkozott 
a mi családi ügyeinkbe. De meggondoltam, hogy nem hagyom ott 
a gondnokságot, mert nagy munkák előtt álltunk, és én tartottam 
össze a képviselőket, mert nagy szükség volt az összetartásra, mert 
amint írtam, hogy Kistóth adott kettő hold földet az egyháznak, 
és ő úgy akarta, hogy mi a képviselők közösen munkáljuk el. Én 
nem helyeseltem, mert én a közösséget nem bírom szívelni, mert én 
olyan voltam és vagyok, amit magam elvállalok, azt teljesítem is. 
De azért nekifogtak kora tavasszal, még nincs annyi dolog. Tehát 
három képviselő leszántotta és lehengerelte. Ekkor Kistóth eljött 
hozzám, hogy nekem nem kell mást csinálni, csak elvetni, vagyis 
bemunkálni kukoricával. Kimentünk a két fiammal, kivittük a 
műtrágyát is, én elszórtam a két holdra kézzel, a két fiam belefoga-
solta és a kukoricámmal, lovaimmal, vetőgépemmel bevetették. De 
az eső hozzáfogott, nem lehetett hengerelni, de nem is kellett, mert 
az 1957. év tavaszán volt, és ekkor olyan nagy esők voltak, ez lehen-
gerelte, különösen május elején. Ez sokaknak emlékezetes eső volt, a 
futballpályán az ünneplő népek a padokra álltak, a földön víz folyt 
mindenfelé. Továbbá a templomtetőn, az oltár feletti részen, kezdett a 
bádog felváladozni. Éppen március 25-én éjszaka nagy vihar támadt, 
felszaggatta a bádogot, talán 3 táblát ledobott a szél, és áthordtam a 
plébániaudvarba. Éppen ekkor a pap oda volt, hogy mestert keres, aki 
majd befoltozza, de nem lett foltozva, hanem találtunk egy igazi lelki-
ismeretes bádogosmestert, a topolyai Borsos Mártont. Ő elvállalta, és 
új bádoggal az egész templom hátulját beborította. Volt pénzünk, és 
így megvédtük a további pusztulástól, de már a torony is több helyen 
foltozva volt, és több helyen lyukas volt, és folyt be a víz. A Márton 
mestert felküldtem, hogy mérje le, körülbelül hány négyzetméter 
bádog kell. Fel is ment, és mondja, 160 négyzetméter bádog kell, 
de hozzátette, hogyha pénzünk lesz, azt is új bádoggal cseréljük fel, 
mert az is sok helyen lyukas, és majd folyik be a víz, és gyengülnek és 
szujosodnak az összetartó fák, gerendák.

Most ismét a két hold földről írok. Mivel nagy esők voltak, 
nagyon összeverte a föld tetejét, nehezen kelt ki a kukorica. Ki-
küldtem a fiamat, hogy fogasolja meg a kukoricaföldeket, majd 
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hamarabb kikelnek, úgy a mienket és a két holdat, az egyházét is. 
Utána, mikor ezt Kistóth meglátta, olyan fellobbanva mondá, hogy 
kifogasoltam a kukoricát. Majd kimegy a pappal, és megmutatja 
neki, hogy mit csináltam. A föld kissé távol volt, mindjárt nem volt 
időm, hogy megnézzem. Mikor időt szántam rá, előtte való nap 
egy veder kukoricát beáztattam, és reggel kis kötélen a nyakamba 
akasztottam a veder kukoricát, és gyalog megindultam. Mentem, a 
házunktól olyan kettő kilométerre, felhívott egy ember a kocsijára, 
és kérdé, hová megyek. Mondom neki. Ő éppen a föld végénél megy 
el. Mikor odaértünk, azt mondja az asszony, az embernek a felesége, 
hogy nem ritka ez, különösen a végéről nézve, szépen sorolt. Meg-
köszöntem a szívességüket, hogy segítettek rajtam. Öt kilométert 
vittek. Nézem a kukoricát, tiszta a földje, mert a fogas kikaparta 
az apróbb gazokat, és elszáradtak. Igaz találtam olyan kukoricát is, 
amit a fogas kikapart, de akkor még nem hibridfajta kukorica volt, 
és a régi fajta kukoricánál biztosabb volt a ritkább, és a fogasolás 
háromszor többet használt, mint rontott. Utána kezdjük a kapálást. 
Volt nekünk is, Mihálynak is, talán már másodszorra kapálunk. Jön 
Kistóth sógor, mert a feleségeink első unokatestvérek voltak, mond-
ja sógor, baj van, ez meg ez nem kapálta meg a kukoricát. Menjek 
én is kapálóekével, meg a töltögetőt is tegyem fel, ő is kimegy egy 
lóval és ekével. Még szedett össze úgy öt kapást, a harangozó meg 
a képviselők felesége vagy lánya. Kimentünk idejében reggel kettő 
ekével, haladtunk, de kapások is haladtak, nem volt gazos. Mikor 
az egyik hold meg lett ekézve, az egyik ekéző elment a kapások 
után töltögetni úgy, hogy amikor a kapások elvégezték, mi is készen 
lettünk a töltögetéssel délig, de a sógor nem szólt arról, hogy ki van 
fogasolva a kukorica. Szép zöld volt. Most meg a kukorica hazata-
karítása van hátra. Úgy szeptember 20-a körül, vasárnap, a mise 
után összetalálkozunk Kistóth, Kerepesi, Farkas meg én. Odafordul 
hármunk elébe. Mondja, hogy elmegy fürdőbe. A kukoricát adjuk 
ki törésre a bosnyákoknak. Őneki nincs ideje erre, de a hármunk 
közül egy sem felelt rá. Megkezdődött mindegyikünknél a kukorica 
hazatakarítása. Az egyházéról elfeledkeztünk, mindegyikünknek 
volt miről gondoskodni és csinálni. Egy este már lefeküdtem, szólt 
a fiam, hogy itt van Kistóth. Kimegyek az utcára. Talán még jó 
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estét se mondott, de nem is szidott, csak mondott mindent ránk. 
Odaadta az egyháznak a két hold földet, most mégis magának kell 
öregember létére (67 éves) egylovas kocsival hordani a kukoricát. 
Én csak hallgattam, mikor kitombolta magát, jó éjszakát mondott, 
és elment. Utána való vasárnap találkozok vele a plébánián, szépen 
mondom neki, sógor, én lemondok a templomgondnokságról, én 
békével tudok dolgozni, de civakodással nem. Erre ő, hogy én ne 
mondjak le. Kerepesi az mehet, de én csak maradjak. Inkább ő mond 
le. Megjegyzem a tavasszal, amikor a közös munkáról volt szó, én 
nem helyeseltem, és mégis többször részt vettem a munkából. Ke-
repesi meg helyeselte és vállalta, és egyszer sem vett részt semmiféle 
munkából. Kedves olvasó, biztosan figyeled te is a jelenlegi közös 
társaságot, hogy örülnek és ragaszkodnak a közös társasághoz, mert 
itt a munkát kerülőknek nagyon jó sora van. Ez is igaz.

Most visszatérek a plébánosügyre, mikor az első írásbeli lemon-
dásomról volt szó, de nem hagytam ott a templomgondnokságot. 
Utána a pap velem szemben megszelídült, én megfordítva, szigorúbb 
voltam hozzá, és kissé függött is tőlem. Kistóthtal szívesebben tár-
gyalt, mint velem. De azért, hogy kis nézeteltérések voltak közöttünk, 
de azért az Isten házát is szépítettük belülről. Amikor a bádogtető 
felújításához készültünk, Militicsről elkölcsönöztük azt az állást, 
amely 4 méter hosszú és 2 méter széles, és fatalpakkal ellátva, négy 
erős faoszlop beállítva a fa talpakba, 8 méter magas, a templom belső 
oszlopait Kormányos András falfestő újjáfestette. Természetesen a 
négy oszlop kapcsolva, hosszú lécekkel megerősítve, és rajta 4 emelet, 
és azon erős deszkák, amelyről a mester az oszlopokat újjáfestette, de 
amikor egy állítást befestett, úgy kellett tolni az állást a másik osz-
lophoz. Erre voltak jó erős embereink, Frank Ferenc a fiával, István-
nal, Kistóth Sanyi és Krizsán Anti, a vendéglős mindég mondta, hogy 
Jóska bácsi, csak szóljon, ha kell segítség, szívesen jövök. Pedig én 
ritkán voltam vendége. De amikor a munka szerencsésen be lett fe-
jezve, az állást, állványt teljesen kiszereltük a templomból, elmentünk 
a vendéglőjébe, és megköszönve az összes segítők és a mester szíves-
ségét, jó áldomást ittunk nála. Szóval abban az 1957-es esztendőben 
nagyon sokat költöttünk a templomra. De a hívek is örömmel fizet-
ték a járulékot, mert látták, hogy jó helyre adják a pénzüket. De az 
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ördög nem alszik, úgy szokták mondani, de úgy is van. A kántorunk-
kal is nagyon jó megvoltunk, a harangozást is végezték a feleségével 
együtt, és a sekrestyések is ők voltak. Egy szombat délután kijövünk 
a litániáról, még abban az időben végeztünk litániát szombat délután. 
Megszólít egy asszony, hogy tudom-e, hogy meghalt a plébánosunk 
édesanyja Kanizsán, de a pap nem bír elmenni, mert nincs, aki kivi-
gye az állomásra. Hazamegyek, mondom a feleségemnek, hogy elme-
gyek, és megmondom a plébánosnak, hogy én kiviszem kocsival az 
angyalbandi vasútállomásra. Kissé kezdett sötétedni, mikor a plébá-
niához érek, az ajtó zárva van, de az ablak világít. Kopogok az ablakon, 
kérdé a plébános, hogy ki az. Visszakérdezem igaz, hogy meghalt az 
édesanyja. Felelé, hogy igaz. Mondom, hogy kiviszem a rogaticai ál-
lomásra, csak menjen. De ő erre azt felelte, a vasárnapi misét kell neki 
végezni. Nem tehettem semmit. Csak bántott, hogy az édesanyjának 
nem akarja megadni a végtiszteletet, pedig elmehetett volna, és sem 
a püspök, sem a hívek nem foghatták volna felelősségre. Következik 
a nyár, egyszer megint egy asszony mondja nekem, hogy a püspök 
miért engedi szabadságra a papjait. Nem szóltam rá semmit, csak 
gondoltam, ez olyan asszonyi pletyka. Utána egy szerdán elmegyek a 
borbélyhoz, van ott néhány ember. De mintha csak azért kezdték 
volna a beszédet, hogy én bementem, hogy én is halljam, hogy az 
egyik Rogaticán ült fel a vonatra, a másik Kerényen. Csak annyit 
értettem ki a beszédjükből, hogy a papról van a beszéd. Én csak hall-
gattam, így ők is abbahagyták. Mikor a borbélynál készen lettem, 
elmegyek a templomhoz, találkozok a kántorral. Mondom neki ke-
ményen, ha a pap elmegy, akkor kántor is menjen vele, vagy a felesé-
gét se engedje. Erre ő azt felelte, hogy ezt mondjam a papnak. Többet 
nem szóltam, de ő, szegény Feri, bizonyára megmondta a papnak, 
hogy én mit mondtam. Másnap, csütörtök reggel elmentem a temp-
lomba. Mise után jövök ki a sekrestyéből, utánam szól a pap kemé-
nyen, hogy ki mondta ezt nekem. Nem ijedtem meg, mert azt sem 
tudtam, hogy melyik mondásomra céloz, arra-e, amit én a kántornak 
mondtam, vagy az az asszony, a Julcsa néni, amit mondott nekem. 
Csak azt feleltem neki, a Julcsa néni mondta. Ő már tudta, hogy ki 
az a Julcsa néni. És erre azt felelte, majd ád ő a Julcsa néninek. Még 
aznap jön hozzánk a Maris néni, a szakácsnő, hogy kimennék-e dél-
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után az állomásra. Jön a pébánosnak az édesapja meg a testvérje fele-
ségestől látogatóba. Mondom neki, hogy kimegyek. Erre ő azt felelte, 
hogy Kistóthhoz lett küldve, de az oda van Militicsen fürdőben. Már 
engem nem mert igénybe venni, azt gondolta a plébános, hogy én nem 
teszem meg, mivel engem ellenségnek tekintett, pedig én semmi 
rosszra nem gondoltam. Sőt örömmel vállaltam, mivel az édesapja és 
a testvérje jön. Mivel éppen ekkor 4 egyéves csikónk volt, mind feke-
te, kettő a Mihályé, ezeket a kocsi után kötöttem, és kettő a mienk, 
ezeket a lovak mellé kötöttem, hogy ezek is megjáródjanak. A plébá-
nos biciklivel jött elébük. Jöttek is, az édesapja Kanizsáról, és a 
testvérje feleségestől és kisfiukkal Magyarországról. Mikor hazaér-
tünk, mondja a plébános, hogy szombaton reggel mennek vissza, 
rendeljek kocsit, amely visszaviszi őket az angyalbandi vasútállomás-
ra. Másnap, pénteken Bazsó Sándor bácsi képviselő elvállalta, hogy 
megteszi, egy lova volt neki. Elmentem a plébániára bejelenteni, hogy 
lesz kocsi. Elérkezett a szombat. A fiaimmal kimentünk a határba 
dohányt szedni. Hazaérünk, én leülök fűzni, a fiaim nem voltak ott. 
Jön a feleségem, és csendben mondja, hogy itt voltak Kistóthné meg 
Maris néni, hogy menjek, rendezzem a plébániát, mert a pap itt ha-
gyott bennünket. Semmit mást. Megmostam a dohányos kezemet, 
felvettem másik ruhát, és hajts, mint aki ész nélkül van, hogy hol is 
kezdjem. Fel a biciklire, és hajtok Kerepesihez és Farkashoz, hogy 
hárman legyünk. Jöjjenek a plébániára lezárni az irodát és a szobákat! 
Mikor ezzel készen vagyunk, a kulcsokat átadtam Farkasnak, hogy 
adja át Kistóthnénak. Én ezzel megyek a borbélyhoz, még a borbély 
borotvál, jön a kisbíró, hogy menjek azonnal a községházára, hívat 
Szitás, aki akkor minden volt. Jelentkezek, mondja Szitás, menjünk 
a plébániára, hol van a leltár, amelyben a volt Hegyi plébánosnak az 
ingósága van feltüntetve. Mondom neki, a kulcsok Kistóthnénál 
vannak. Még ha nálam lettek volna a kulcsok, akkor sem adhatom 
oda, és senkit beengedni, hogy ott kutasson. Így ő elment Váci 
Margitékhoz, én meg hazajöttem. De most jön a kántor, lemond a 
kántori, harangozói, szóval az összes egyházi teendőkről. Mit csinál-
jak? Magam nem kényszeríthetem, hogy maradjon. De van más baj 
is. Vasárnap kellett volna a papunknak nálunk is misézni, meg 
Szivácon is. Mert mikor a papunk volt szabadságon, a sziváci misézett 
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nálunk. Töprengésemben ismét jön a kántor, ő majd elmegy Militicsre 
jelenteni az esperesnek és Kistóthnak, mert az is Militicsen van für-
dőben. Így hát a mai zivataros napom kissé megnyugodott. De jön a 
vasárnap, és ment a hír a faluban, örültek a kommunisták, hogy az 
egyház így járt. Én meg szégyelltem. De mit tehetek? Vasárnap eljött 
az esperes, és misét végzett. Mise után átmentünk a plébániára, az 
esperes, én és néhány képviselő, de bejött Szitás is, és az esperessel 
olyan örömmel beszéltek, hogy majd adunk egy szobát a plébánián, 
egy tanítónak vagy tanárnak. Úgy gondolták, most már nincs papunk, 
majd a kommunisták behúzódnak a plébániára. Az esperest engedé-
kenynek látta, de mi semmi biztatót nem mutattunk. Így hát Szitás 
kissé konyított rám, de most már nem féltem a kommunistáktól: a 
földemet elvették, a többit meg a fiaimra írattam, csak 4 hold maradt 
rajtunk, a szülőkön. A püspök már hétfőn egy fiatal papot küldött 
(3 napra) hozzánk, Sóti Imre fiatal káplánt. Utána jött Nagy bol dog-
asszony napja. Jött Kecskés Ferenc plébános. Így hát a borús, zivata-
ros napok után kitisztult felettünk az égbolt, de nagyon rövid ideig. 
Egy pár hét alatt megismerkedtem a pappal, és gondoltam, hogy 
maradandó lesz nálunk, igaz nincs maximum föld nálunk, mint más 
egyházközségekben. De úgy nyilatkozott nekem, hogy volt Bezdán-
ban káplán, ott volt maximum föld, de az öreg plébános ráfizetett, 
feléből kiadta, a maximum föld adóját kifizette, és tiszta becsületes 
felest nemigen lehet találni. Ezek után megint jön egy támadás elle-
nünk. Jön Szitás, hogy egy zombori úrral voltak az esperesnél 
Militicsen, és megkapják az egy szobát a plébánián. Megyek a köz-
ségbe egyes emberekhez, akik aláírták a nevüket, hogy nem adják, és 
nem adjuk a szobát. Másnap biciklire ülök, és megyek Militicsre az 
espereshez; még akkor csak földút volt Kerényig, Csonoplyáig és 
Militicsig is. Igaz, nem volt sár, de töretlen út volt, keskeny gyalogúton 
meg nem tudok hajtani, csak olyan méteres sima úton, mert 43 éves 
koromban tanultam meg biciklizni. No de azért hála Istennek sze-
rencsésen megérkeztem Militicsre. Az esperes elég hidegen fogadott, 
amikor mondom neki, hogy miért ajánlta a szobát Szitáséknak. Ő 
erre azt felelte, hogy Kerényen is van tanítólakás a plébánián. Azt 
feleltem neki, Kerény és Telecska közt nagy különbség van. Telecska 
tiszta katolikus magyar község. És nekünk papunk is van. Ő mondta 
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az övét, én meg az enyémet. Elköszöntem tőle, és eljöttem. Jövök 
hazafelé, de már talán jobb volna gyalog jönni, de akkor úgy sem 
haladok, nagyon elfáradva eljutottam a 15. dűlőig, ott kijött Hajnal 
Sanyi az országútra, egy kis kukorica szárastól volt a kocsiján, meg-
kértem, hogy hozzon el. Feltettem a biciklit a kocsira, és elhozott, és 
így hazaértem, hála Istennek. Ekkor 58 éves voltam. Éjjel megpihen-
tem. Másnap fel Szabadkára a püspökhöz, az egyik ügyemre, hogy 
mit mondott az esperes, azt felelte, hogy ne féljünk, nem veszik el a 
szobát, a másik kérésem, hogy Kecskés plébános maradjon nálunk, 
ezzel már nem biztatott. Ekkor még Budánovics volt a püspök, de 
már Zvekánovics is mint püspökhelyettes szerepelt.

Tovább folytatom, amit korábban írtam, hogy Kistóth azt mond-
ta, hogy ő mond le az elnökségről. De én csak maradjak. Mert látta, 
hogy az egyház ügyeit a szívemen viselem. És a következő vasárnap 
Kecskés plébános összehívta a képviselőket, hogy világi elnököt kell 
választani, mert Kistóth lemondott. Először szavaztunk Bezdán 
Jánosra, Pál fiára, de ez kézzel-lábbal szabadkozott, hogy nem 
vállalja. Jött sorba Kovács Feri, Pál fia, de ez is csak úgy tett, mint 
Bezdán. Egyvalaki találta mondani, hogy legyek én. Nem féltem 
tőle. De kijelentettem, hogy templomgondnok vagyok, de ez sem 
lehetek soká, mert már ekkor kettő éve, hogy a Mihály fiam külön 
él a feleségétől, és nem várhat arra, hogy mikor gondolja az meg 
magát, és ha újra nősül, úgyis itt kell hagynom a gondnokságot is, 
mint ahogy ki lettek téve Lakatos István, Hajnal István, Kis János 
és Szakál György. De kiabáltak, hogy legyen Farkas helyettem gond-
nok, csak legyek én az elnök. Még Kovács Feri azt is hangoztatta, 
hogy én nem tehetek arról, hogy Oncsák Ica nem jön a fiamhoz, én 
azért nem vagyok bűnös. De erre feleltem, mások másként ítélnek, 
ha azokat kitették, én sem vagyok különb. De mind az egész képvi-
selők egyhangúlag, hogy én vagyok az elnök. Erre megköszöntem 
a bizalmukat, kijelentettem, hogy elvállalom az elnökséget, de 
semmi vagyok az ő segítségük nélkül, és fogadták, hűen teljesítik 
velem szemben a kötelességüket. És ekkor jegyzőkönyvbe foglalták, 
hogy egyhangúlag engem választottak elnöknek, Farkas Jóskát 
helyembe templomgondnoknak. Megjegyzem, ezen esetet elmond-
tam a későbbi Tari János plébánosnak. Ő így felelt, hogy én úgy 
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jártam, mint aki a lovon ült, utána a szamár hátára ültették, vagyis 
hogy ez alacsonyabb állás, mint a templomgondnokság, ezt nem 
szégyelltem, mert én soha nem vágytam a magas tiszti pozícióért, 
mert magasról könnyen lebukhatunk. Csakis arra vágytam, hogy 
Istennek szolgáljak, és az egyháznak, és ne a sátánnak. Most például, 
midőn e sorokat írom, a templomkertet én takarítom, kapálom, és 
tisztán tartom a gaztól, de nem szégyellem, mert nincs más, aki ezt 
Isten nevében végezze, ezt én örömmel végzem, amíg egészséggel 
tehetem. Még egy munkát kihagytam, amit még Kistóth ideje alatt 
terveztünk. A toronyórától följebb az összetartó fákat megerősíteni. 
De Kistóth kilenc évvel öregebb volt, mint én, én meg örültem, ha 
valami jóravaló munkával megbíztak, és nagyon szerette mondani, 
hogy menjek én. De most már nincs Kistóth. Így nekem önként kell 
vezetni a munkálatokat. Felültem a biciklire, és mentem Bajsára, ott 
volt egy ácsmester, éppen az is templomgondnok volt, és a Bartusz 
plébános elvezetett hozzá, és megbeszéltem vele, hogy mikor bírna 
eljönni hozzánk. Akkor majd elmegy egy kocsi Topolyára, a fákat 
hozza, és azzal majd eljön. Úgy is lett. Úgy tudom, Szarvas Jóska 
képviselő hozta a fákat és az ácsot is. De ez is csak egyedül jött. 
Így hát megint csak én meg Farkas, két kis félember a magasokhoz 
képest, de a munkában egész emberként segédkeztünk. Üggyel-
bajjal felhúztuk a fákat a toronyba, én meg Farkas fönt a toronyban 
fűrészeltük a fákat, a mester szabta, mérte és irányított bennünket. 
Megbiztosítottuk a tornyot, de nem örökösen.

Folytatom! A püspöknél kértem Kecskés plébánost, de nem 
biztatott, hogy megkapjuk, mert már Kecskés Moravicára ajánlta el 
magát. Vagyis a Veszelics nevű pap, aki Moravicán volt, kupuszinai, 
és kérte a püspököt, hogy a szülőfalujába menne. A püspök megígérte 
neki, ha talál a helyébe egy papot. Kecskés nálunk csak helyettesként 
volt. Veszelics eldicsérte neki a maximum földet, és azt választotta 
Kecskés, és meg volt köztük beszélve, ha Veszelics elhurcolkodik 
Kupuszinára, akkor megy Kecskés Moravicára. Elérkezett a nap, 
amikor pakolt, egy csütörtöki napon, úgy tudom 1957. november 12-
én. És mondja, hogy menjünk a püspökhöz papot kérni, mert ő már 
megy innét. Kerek 3 hónapot töltött nálunk. Most ismét Szabadkára. 
De lesz-e, aki vállalja? Ha nem lesz, akkor csak nekem kell, most 
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nincs Kistóth, aki mondja, hogy menjek. Próbáltam, hátha akad, aki 
elmegy helyettem. Fogadták, hogy segítenek, mikor megválasztottak 
elnöknek. Elmentem Kovács Ferihez, az harcolt legjobban, hogy én 
legyek az elnök. De nem vállalta, mondá, hogy mindég a püspökhöz 
menni. De hát nekünk kell kérni. Mert kérjetek, és adatik nektek. A 
püspök nem jön hozzánk kérdezni vagy kínálni nekünk, hogy kell-e 
nekünk pap. Elmentem egy másik képviselőt megkérni. Mert ilyen 
helyen nem lehet parancsolni, mert nem fizetünk. Itt csak Isten 
nevében dolgozunk. És ő fizet, ki hogy megérdemli.

Itt megjegyzem, aki figyelmesen átolvassa írásaimat, megértheti 
belőle, hogy mennyit dolgoztam és dolgozok az egyházi ügyekben, 
de tolakodó nem voltam semmiben, de mikor láttam, ezt meg kell 
csinálni, és én ezt meg tudom vagy meg bírom csinálni, én vállaltam 
Isten nevében. De ezt nem dicsekvésképpen írom, 90 éves vagyok. 
A Jóisten úgy megáldott anyagilag, de ami a legfőbb, békességgel és 
egészséggel idáig, hogy jobbat nem is kívánhatok. Morovici Mészáros 
Józsi elvállalta, hogy elmegy a püspökhöz. Tehát pénteken, 13-án 
elment, és jelentette, hogy nincs papunk. És a püspök megajánlta, 
hogy vasárnapra lesz papunk. De hogy honnan kapjuk vagy kit, azt 
nem mondta. Szombaton este elmentem a plébániára, és Farkas is 
eljött, meg a Maris néni, aki a szakácsnő volt egyben, hárman vár-
tuk a papot. Egyszer csak benyitja egy magas vékony pap az ajtót, 
és mondja félig komolyan, félig mosolyogva, hogy így és itt várjuk a 
papot. Soha nem járt erre, hogy hol van az a Telecska? Csak mondták 
neki Gornja Rogaticán, Angyalbandinál kell kiszállni. Szerencsére 
talált ott egy kocsit, kérdé az embert, hogy honnan jött. Felelé az 
ember Telecskáról. Mondja neki, ő is Telecskára megy. Az, akit az 
ember várt, nem jött. Így hát annak a kocsiján jött. Mondja, hogy 
ő az adorjáni pap, a püspök ide küldte. Tari János a neve.

Kedves olvasó, ha figyelemmel elolvasod írásaimat, lehet, hogy 
nem hiszed, hogy ilyen bonyodalmasak voltak az egyházi ügyeink. 
De én se hozzá nem teszek, de elvenni se veszek. Amit írok, Isten 
segítségével írom, mert ő vezet cselekedeteimben. És nincs kitérés, 
amíg bírom.

Tari János is csak mint ideiglenes kisegítő jött hozzánk. Tehát az 
1955. évtől az 1957. év végéig a negyedik pap, és valahányszor másik 
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pap jön, mindég átszámolások, leltár. És csak mindég nekem kell 
ellenőrizni, igaz, hogy tudok és szeretek számolni. De itt nem úgy 
megy, mint a saját ügyeimben. Most megint egy nagy munka jön. A 
villanyhálózatot a templomban újra át kell szerelni. Ha muszáj, ak-
kor nincs kitérés. Két telecskai embernek adtuk át a munkálatokat. 
Mikor készen voltak, nem is olyan drágán csinálták, Lábadi Józsi és 
ifjabb Fodor Jóska, így hát mondja Farkas gondnok, új papunk is 
van, egy kis áldomást is lehetne inni. Hát a munkálatok átvételére 
meghívtunk néhány képviselőt is, és Farkas is hozott 5 liter jó bort 
a saját terméséből, és én is 5 litert hoztam, de fele sem fogyott el. A 
többit otthagytuk a plébánosnak. De most már az 1958. évhez értem, 
és megértem azt, amit életem leírásának elején írtam, kifejeztem, 
hogy a magas állásról könnyen le lehet bukni, és ez történt velem 
is. Pedig nem kapaszkodtam a magas állásra, mégis leestem. A fél 
évi elnöki tisztség után a szolgálatot ott kellett hagynom. Vagyis 
amint én sem akartam vállalni az elnökséget. Ahogy gondoltam 
is. A Mihály fiam újranősült március 11-én, és utána Szent József 
napján eljött a plébános felköszönteni, és meglátta az új asszonyt, 
de ekkor nem szólt, hanem mikor egy nap elmentem a plébániára, 
keményen mondja, hogy adjam be írásbeli lemondásomat, mert ha 
nem, úgy dobnak ki. Kicsit sem sértődtem meg, mert éppen rá voltam 
készülve, de ő megelőzött. Vagyis ahogy idejött hozzánk, a múlt év 
novemberében, hamar megismerkedett négy jó kártyás emberrel, 
akik templomba se jártak: Bunford Janival, Gubó Józsival, Pesti 
Pali bácsival és Horti Lábadi Miskával. És éppen ez mondta Krizsán 
János képviselőnek, hogy milyen jót kártyáznak a Tari plébánossal 
a plébánián is. Krizsán ezt megmondta Farkas gondnoknak, az meg 
nekem, mondják, hogy ez nem jó jel. A Hegyi plébánost mindég itat-
ták, és örültek, ha berúgatták, és mi lett a következménye? Tudjuk. 
Sándor Szilveszterrel milyen szégyen érte az egyházat velünk együtt, 
és mennyi bajunk lett végette. Ezt jól átgondoltam, és írtam egy 
rövid levelet a plébánosnak nem parancsolva, csak figyelmeztettem. 
Mert éntőlem az a négy ember, ha mindég kártyáz is, semmi közöm 
hozzá. De a lelkipásztoromat kötelességem figyelmeztetni. Mint 
atya a fiát, igaz ő lelkiatyám, de én meg egyházgondnok vagyok, 
és a levelem megkapta, visszavágott. De ez nekem nem fájt, hogy 
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nem lehetek elnök. Sőt örültem, hogy éppen olyan embert válasz-
tottak a helyembe, aki úgy megállja a helyét az egyházi gondokság 
vezetésében, mint világi elnök, Kőmíves Gyura bácsi. De még meg 
nem választották, két ember eljött hozzám, Farkas meg egy másik 
képviselő, hogy ne hagyjam ott az elnökséget. Én megköszöntem a 
kérésüket, és mondtam, nem fogadom el, de arról nem szóltam nekik, 
hogy a plébános mit mondott nekem. Csak a szívem és a becsületem 
azt fájdalommal vette, amikor a húsvéti szent gyónásom elvégzésére 
gyóntatószékbe letérdeltem. Azt mondja a plébános, hogy nem oldoz 
fel, mert a fiam vadházasságra lépett, hogy éreztem magam akkor. 
Csak a Jóisten tudta és látta. Azóta olvastam az 1976. évi kincses 
kalendáriumban Prohászka Ottokár püspök 1911 júniusában írt 
naplóját. Keserves hónap 11-én vettem kézhez egy kis nyomtatványt. 
Nem tudom, ki küldte. Alighanem a nuncius küldte. Felnyitom, hát 
mintha a tiszta égből villám csapott volna belém, olvasom, hogy 
indexre kerültem.

Tehát kedves olvasó, én is így jártam. 1958. év talán március 
utolsó napjaiban. Mintha én olyan nagy bűnös lettem volna, ki 
lettem közösítve az egyházból. Megnyugodtam, nem lázadoztam. 
Isten próbára tesz bennünket. És ezek közben írtam egy rövid 
megfogalmazott levelet, amelyben megírtam lemondásom okát, 
hogy családi bajok végett mondok le egyházunk világi elnökségé-
ről. Megköszöntem lelkipásztoromnak és az összes egyházközségi 
képviselőknek hozzám való jóságukat. Utána megkaptam a választ, 
amelyben sajnálkozásukat fejezték ki irántam. És a lemondásomat 
jegyzőkönyvbe foglalták, és elküldték a püspöknek. Ezek után 
nemsokára izent a plébános a feleségemtől, hogy mehetek gyónni, 
és megbocsájtottunk egymásnak. Az idő haladtával megszerette 
községünket. És a plébánián talán nem is kártyáztak többé. Mintha 
kerékvágásba jött volna minden.

Úgy augusztusban találkozok a plébánossal a borbélynál, és 
mondja nekem, Jóska bácsi, én olyan kelletlen vagyok Telecskán, 
hogy a püspöknél jártak, hogy tegyen el innét. Mondom neki, én 
nem tudok róla, és azt is tudom, hogy sem Kőmíves Gyura bácsi, 
sem Farkas gondnok nem volt, mert ezek ilyen lépésnél kikérték 
volna a véleményemet. Már ekkor kántorunk is volt, a szontai Prélity 
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Anton sokac legény, jó volt hozzánk, de elment katonának. Tehát 
a Tari plébános is kilenc hónapi ittléte után visszament Adorjánra. 
Megtudtuk, hogy Kistóth volt a püspöknél, és kérte, hogy adjon 
állandó papot. Kistóth ekkor nem töltött be semmiféle tisztséget 
az egyháznál. De mivel adott az egyháznak 2 hold földet, így elfo-
gadták a kérését. Tari helyébe kaptuk Kartali Jenő plébánost 1958. 
év augusztus hó utolsó napjaiban.

Ebben a napokban voltam fent Szabadkán a feleségemmel vásá-
rolni egyet-mást, mivel az Anti fiam megy Zágrábba, a papi iskolá-
ba. Bementünk a feleségemmel a püspökhöz. Ekkor már Zvekánovics 
volt a püspök. Beszéd közben kérdé tőlem, hogy van az, egy pap sem 
maradandó Telecskán. Felelém neki, Tari is szeretett volna marad-
ni Telecskán. Felelé, akkor le kellett volna mondani Adorjánról. 
Jött hozzánk Kartali plébános, no ez megszerette a községünket. A 
következő, 1959. évben úgy nyilatkozott, hogy innét nem kívánko-
zik el, közben a kántor elment katonának, megint csak nekem 
kellett helyettesíteni. De ez év folyamán Kis Bözsikét betanította a 
pap harmóniummal az éneket vezetni. Később fönt a kóruson or-
gonálni, nekem is mindjárt könnyebb lett énekelni. Mert a harmó-
nium és az orgona vezeti az éneket. Most ez a plébános is megindí-
totta az óhajomat, hogy a templomtornyon kicseréljük a bádogot. 
Vásárolt is 100 négyzetmétert, hogy majd 1960-ban új bádoggal 
felújítjuk a tornyot. Írtam is egy levelet örömmel a Tari plébánosnak, 
hogy van jó vezetőségünk az egyházban, Kartali plébános, Kőmíves 
Gyura bácsi elnök, Farkas Jóska gondnok és egy új egyházgondnok, 
Kósa András. Kerepesit valamiért kitették, és Kis Bözsike orgonával 
vezeti az éneket. Csak ez sem tartott sokáig. Mint szoktuk monda-
ni, az ördög nem alszik, de úgy is van, ott próbálkozik mindég, ahol 
legtöbbet ronthat a jónak. Volt néhány szombatista szektás asszony 
és egy pár haszontalan ember, és ezeket a plébános vissza akarta 
vezetni az igaz egyházba. Ezek meg, mivel a plébános olyan szelíden 
beszélt velük, azt hitték, hogy az ő szektájukhoz bírják téríteni. 
Mivelünk, hármunkkal tudatta, hogy ne gondoljunk semmi rossz-
ra. Hármunkat behívott, és mondta, hogy mit akar. Mi sem gon-
doltuk, hogy nem jó vége lesz. De talán mi sem bírtuk volna fékez-
ni elhatározását. Mert én sem jártam a plébániára, mert én akkor 
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nem voltam semmi az egyházban, csak télen majd minden nap 
mentem a misére. 1960. év január 27. napján Kormányos Gyuri 
lánya és Mészáros András esküdtek a templomban, én nem voltam 
ott, hogy mit mondott. Csak jönnek este hozzám, és mondják, hogy 
olyan zavaros beszédeket mondott. Mindjárt megyek, mint az űzött 
vad, hogy mi történhetett ezzel a jó emberrel. El Kis Etáékhoz, 
Farkas gondnokhoz, vagyis akik ott voltak. De mind egyformán 
mondja, hogy baj van. Este van, úgy gondoltam, majd reggel megyek 
a misére, meglátom, mit lehetne vagy mit kellene tenni. Reggel a 
misén voltunk emberek, figyeltük a viselkedését, de olyan szépen 
végezte a misét, mint máskor. Mise után bementünk a plébániára. 
Farkas Jóska, Vas Pista, idősebb Bálint Jóska és én. Olyan örömmel 
fogadott bennünket, nem nagyon beszéltünk, egy papír van nála, 
és mondja Vas Pistának, hogy ezt a levelet vigye el ahhoz a kosárfo-
nó szektáshoz, a szombatista Imre vejéhez. Én erre mindjárt szóltam 
neki, hogy hagyjon fel azokkal. Ő mindjárt olyan haragosan mond-
ta, hogy menjek ki. Én kijöttem, kisvártatva jön ki az unokabátyám 
is, hogy neki mit mondott, nem tudom, csak Farkas és Vas mindjárt 
nem jöttek ki, hogy mit beszéltek, nem tudom. Én eljöttem haza. 
Egyszer csak jön Farkas és mondja, hogy menjek jelenteni a püspök-
nek, el is vállaltam, hogy másnap elmegyek Szabadkára, de a kis 
írást, amikor elkészítettem, csak vinni kellett volna Farkas gond-
nokhoz és Váci József titkárhoz, hogy aláírják a nevüket, hogy így 
és így történt a templomban, mert ők ott voltak. De meggondoltam 
magam. Menjenek ők, én nem vagyok most senki. Estefelé megyek 
Vácihoz, hogy lemondjam a szabadkai utat. Találkozok egy ember-
rel, kérdi tőlem, hogy kiféle papok jöttek a plébániára, kettő is. 
Később találkozok egy asszonnyal, ez mondja, hogy ott volt a plé-
bánia előtt, és a Farkas Jóska fia ott állt kocsival a plébánia előtt, és 
a püspök meg egy másik pap mondogatják a Kartali plébánosnak, 
hogy menjen fel a kocsira, de ő csak mondogatta, hogy itt marad 
Telecskán. Tehát hogy a plébános maga jelentette-e vagy az édes-
anyja vagy a nővére telefonon, hogy baj van, a püspök jött is azonnal 
autóval, de olyan 4 km-re a községtől nagy hófúvás volt a kövesúton, 
és az autóval nem bírtak átjönni, és így gyalog jöttek a püspök és a 
sofőrje, és kocsival vitték ki az autóig. Most ismét nincs papunk. 
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Januártól kezdve hol Kecskés Moravicáról, hol Sóti jött Bajsáról 
misézni vagy temetni. Úgy volt már, hogy Sótit idehelyezik, és egy-
szer találkozok vele a templomkertben. Mondja nekem a terveket, 
hogy ezt és ezt csinálják. Én meg azt mondtam neki, hogyha van 
pénz, az első legyen a torony új bádoggal befödve, van 100 négyzet-
méter, amit még a múlt évben a Kartali plébános vásárolt. De Sóti 
meg olyan formán akarta, hogy csak megjavítani, vagyis foltozni. 
És már Farkas is beleegyezett. De Kőmíves elnök is úgy akarta, 
ahogy én ajánltam, és azt mondta az elnök, hogyha Sóti és Farkas 
csak javítani akarják, ő ebbe nem megy bele, inkább lemond az el-
nökségről, és le is mondott. Ekkor Bazsó Sándor bácsit választották 
elnöknek, mert talán az is a Sóti és a Farkas indítványát helyeselte. 
Én nem sokat tudtam, hogy rendezik, mert beleszólásom nem volt. 
Egyszer mondtam Sótinak, hogy intézzék. Nem tudom, hogy volt-e 
mesterrel egyezségük, csak tőlünk is vittek el nagy köteleket, amivel 
felkötöttek kettő létrát a templomtetőre, amelyek ott áztak fönt 
egész télen. De hogy a többi hogy történt, nem tudom. Csak úgy 
tudom, a püspök küldött egy szakértőt, és ez is az új bádogozás 
mellett döntött. És ekkor Sótit is eltették Telecskáról, idetették 
Nacsa Sándor plébánost 1960. év augusztus 15-e körül. Ekkor is 
Bözsike volt a kántorhelyettes a templomban, temetéseket az idősebb 
Bálint Jóska végezte, ő jobban értett hozzá, az énekek bekezdéséhez, 
meg öregebb volt tőlem 8 évvel. De éppen mikor Nacsa idejött, két 
halottat, Kis Pista bácsit és Pósa Jóska bácsit én búcsúztattam el, 
úgy néztem, az új pap meg van velem elégedve, de azért azután csak 
az idősebb Bálint Jóskát ajánltam, és ő rá is ért jobban, mint én. 
Munkája nem volt úgy, mint nekem, és gondoltam, ha valaki fizet 
vagy a pap, őrája ráfér, szegény ember. Ezek után karácsony után 
való napokban a Józsi fiam feliratkozott a községházánál és a plé-
bánián a menyasszonyával házasság céljából. De utána mindjárt meg 
is határozták az esküvő napját. Mondja a fiam, hogy az ő esküvőjü-
ket január 25-ére rendezték. Megjegyzem, ekkor négy pár volt, akik 
mind januárban esküdnek, és megállapodtak, hogy egy pár január 
11-én, szerdai nap. A másik pár január 18-án, szerdai nap. Az én 
fiam január 25. nap, szerdán. A negyedik február 1-je, szerdai nap. 
Mivel akkor még nem volt szokásban a szombati lakodalom nálunk. 
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És egy nagyobb vendéglőben, jelenleg is Rózsa vendéglőben tartot-
ták. És egy banda zenész volt, amely olyan nagyobb lakodalmakban 
szolgált. Így hát előre jól el volt rendezve. És énnekem a Szent Pál 
megtérésének napja olyan ünnepi napnak számít, és számított. 
Először Szent Pál olyan szép tanításokat állít elénk a szent leckében, 
különösen a szeretetről. Másodszor a jó édesanyámnak halálának 
évfordulója, ezért is ünnep, mert olyan jó édesanyáról emlékezünk 
meg, aki megérdemli, hogy ünnepeljünk, és 1933. év óta nemigen 
volt olyan Szent Pál napja, hogy nem szolgáltattam volna a szülei-
mért misét. És így nagyon megörültem, mikor mondja a fiam, hogy 
Szent Pál-napra tették az esküvőnapjukat. El is mentem január 2-án 
bejelenteni az esküvő napját, a pap azt mondta, hogy lehet. Mindjárt 
kifizettem azon évre a járulékot, mert azt is minden év első hónap-
jában szoktam kifizetni. Elvetem a gondját egész évre. Azután ki-
fizettem előre három misét, január 23-án, hétfőn, akik Amerikában 
hunytak el, apai ágról nagybátyámért és feleségéért, akik a fordulat 
után, mivel le voltunk szegényedve, ruhátlanodva, egy jó csomagot 
küldtek a részünkre, ezt más formában nem tudtam nekik meghá-
lálni, csak a szentmiseáldozattal. Kedden, január 24-én a szüleimért. 
Január 25-én, szerdán a jegyesekért. Előre ezen fontos ügyeket el-
intéztem, megnyugodtam. De már január 5. nap ott vagyok a víz-
szentelésen, mondja nekem a pap, hogy azon a napon nem bírja őket 
megesküdtetni. Másnap, vízkereszt napján megint csak mondja, 
nem esküdteti őket, mert a bíróságra van idézve 25-ére, másik pap-
nak kellene az esküdtetést végezni, de ez csak úgy lehetséges, ha ő 
megengedi. Négy hónapja, hogy idejött, és már nagy szabályokat 
tár elébem, nem is tudtam rá mit felelni. Forrt a fejem, a fiam sem 
akarná megváltoztatni a kijelölt napot, de én sem. Vártam még 6 
napot, 11-én az első esküvőnap, szerda, ez egy bezdáni legény, itt 
Telecskán tanár volt, és innen nősült, és itt Telecskán tartották az 
esküvőt és a lakodalmat, és Kecskés plébános is itt volt a lakoda-
lomban Moravicáról. Másnap reggel, csütörtök, 12-e elmentem a 
templomba a misére, látom, hogy Kecskés plébános végzi a misét. 
Kijöttem és elmentem a sekrestyébe, ott van a Nacsa plébános, 
köszönök neki, és annyit mondtam, hogy itt van Kecskés, és majd 
beszélek vele, ő pedig csak ennyit mondott, hogy beszéljem meg vele. 
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Én erre kezdtem örülni, hogy az én papom így megszelídült velem 
szemben. És csak ezt ne mondtam volna, még bírtunk volna változ-
tatni az esküvő más napon való megtartásáról, még volt két hétfői 
nap is odáig. Én pedig arra gondoltam, hogy az esküdtetést beszél-
jem meg vele 25-ére. Ezzel bejön Kecskés, a miséjét bevégezte. Be-
megy Nacsa a templomba misézni. Én mondom Kecskésnek, hogy 
a Józsi fiam esküdne január 25-én, de Nacsa plébános nem lesz 
itthon. Kérdem, hogy eljönne-e megesküdtetni őket. Felelé, hogy 
igen, eljön. Mert három évnek előtte itt volt nálunk három hónapig, 
nagyon szeretett bennünket, és mi is őtet. Józsi akkor már 19 éves 
volt, és a legénykollegáival vasárnaponként négyen is ministráltak 
nála, olyan örömem volt, akkor én meg világi elnök voltam az egy-
házban, majd csak fél évig. Mondom Kecskésnek, a vonatnál, amely 
Moravica felől jön 11 órakor, kint lesz kocsi érte a rogaticai vasút-
állomáson. Ő erre azt felelte, majd jön motorkerékpárral. Mondom 
neki, tél az idő, még lehet hó is, és motorral nem lehet. Felelé erre, 
annál jobb lesz. Amikor mondom neki, lehet, hogy szánkón me-
gyünk elébe. Mondja, úgyis nem nagyon szánkózott még. Ezzel én 
úgy gondoltam, milyen szépen el van intézve. Csak azt nem tudtam, 
hogy ők talán szót sem váltottak egymással. Minden nap ott vagyok 
a templomban. De én sem kérdeztem Nacsát, hogy ők megértették-e 
egymást az esküdtetésre vonatkozólag. De a pap sem szólt nekem, 
hogy rendezzük másnapra az esküvőt. Mi készülünk a lakodalomra, 
január 21-e, szombat. A vőfények hívogatnak, a pap is hivatalos, a 
vőfények sem szólnak, hogy a pap mondott volna valamit. 25-én 
reggel olyan nedves, sáros út volt, a kocsi kiment a rogaticai vasút-
állomásra. Ezt előzőleg voltunk a misén, a vőlegény és a menyasszony 
gyónt és áldozott. A násznagyok is ott voltak a templomban, az 
esküdtetést is kifizették. Mise után a pap elment, de se szólt, se 
beszélt, mint aki jól végezte dolgát. Én pedig nem sokat időztem a 
vendégek közt a vendéglőben. Elmentem a plébániára, várom a pap 
megérkezését, hogy majd fogadom, és vezetem a vendégek közé. De 
már delet is elharangozták, külön állok a plébánia előtt, jön a ha-
rangozó, kérdi, hogy kit várok. Mondom neki. Felelé, hogy jött a 
kocsi, de akit várunk az nem jött. Akkor itt hiába várok, elmentem 
a vendéglőbe. Nekem hamarabb is itt kellett volna lenni a vendége-
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ket fogadni. De nekem amaz lett volna a fontosabb, úgy szégyelltem, 
nem mertem bemenni a vendégek közé. Úgy 1 óra tájban jön a pos-
tás és mondja, hogy Kecskés telefonált, hogy ha kell ő, menjek vagy 
kocsit, vagy autót keresni. Szaladtak a fiatalok autót keresni. De 
ekkor még csak kettő volt a faluban. Az egyik úton volt, a másik 
beteg volt. Lovas kocsival meg éjszaka lesz, mikor ideér. Elment egy 
valaki Bubera Miskához, annak volt jó erős motorkerékpárja, az 
vállalta, hogy elhozza a papot, és hogy 3 órára itt lesz vele. Nyug-
hatatlan vagyok. Majd megzavarodtam. Sok minden megtörtént 
már velem 62 éves koromig, de még ilyen nem volt, mert talán a két 
részről 200 személy volt, igaz, nekem nem szólt senki, hogy ilyen 
rendezetlenül intéztem el. Csak egy ember a fejemhez vágta, hogy 
rajongok a papokért, mégis mit csinálnak velem. Hallgattam és 
remegtem. Úgy 4 óra lehetett, mikor megérkeztek. Egy nagy kő esett 
le a szívemről. Mindjárt indultunk a templomba. Hála Istennek, 
most múlt január 25-én 21 éve, hogy ez történt. De az esküt idáig 
megtartották azért, hogy olyan zűrzavaros volt az előzménye. Az 
esküdtetés után a plébános mindjárt vissza akart menni, meg is 
beszélték Buberával, hogy várja a motorral. De a vendégek nem 
engedték, három hónapot volt nálunk, mindenki szerette, de külö-
nösen én, akkor világi elnök voltam, és voltam is fönt Szabadkán a 
püspöknél, és kértem, hogy maradjon nálunk, amint már írtam is. 
Így Buberát elküldtem haza, hogy reggel megy vissza Moravicára, 
és vissza is vitte. Nem tudtam ki Nacsától, hogy mikor adta fel a 
levelet vagy telefont, csak már mikor Kecskés megkapta, az a vonat 
eljött, amellyel jött volna, délre ideért volna, és nem történt volna 
az a nagy zavar. Amint ez megtörtént, nagyon vigyáztam Nacsánál, 
mert ez felülmúlta az összes papjainkat szeretetlenségével. Ez ret-
tenetes betegsége volt, én pedig olyan akartam és akarok lenni, amint 
Szent Pál írja leveleiben a szeretetről. Lehet prófétáló tehetségem, 
ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Őbenne meg semmi, és 
senkit nem tudott szeretni. Így a szeretet és szeretetlenség mindég 
küzdött egymással hosszú 11 éven át. Soha nem tudtam kedvére 
cselekedni. Bármennyit tettem a templomban szeretett egyházamért, 
szeretett hívő népem és az ő érdekében. Valahányszor tűzifát vagy 
szenet kellett hozni az állomásról, ha szólt, mindég ott voltam ko-
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csival. Nem felhányásképpen írom ezeket. Mert Istenért, egyháza-
mért, szeretett katolikus keresztény testvéreimért tettem és teszem, 
amíg élek és bírom.

No de most folytatom az 1961. évet. Az 1960. év őszén akarták 
a tornyot javítani. Talán egész télen ott áztak a létrák, és kötéllel 
voltak felkötve a templomtetőn. Tehát Nacsát érte az a szerencse 
1961. év nyarán, hogy a torony új bádoggal lett beborítva, mert volt 
pénz az egyház kasszájában. és 100 négyzetméter új bádog, amit még 
Kartali plébános vásárolt az 1959. évben. Tehát egy szenttamási 
vállalkozó mester két emberével elvégezte a munkálatokat. Éppen 
Szent Illés előtt való napokban, egy szombati napon készen lettek 
vele. Hála Istennek! Azóta de sokszor mondtam, hogy a Jóistennek 
és a Magyarok Nagyasszonyának köszönhetjük, hogy be lett fejezve, 
mert utána való nap, vasárnap délután, hirtelen olyan zivatar támadt, 
hogy a cserepek csak úgy repültek a templomtetőről, a harangozók 
akartak vihar elé harangozni, de a templom közelébe sem mertek 
menni. De a torony épségben maradt, az a sudár magas torony a 
telecskai dombok tetején, amelyért de sokat aggódtam és harcoltam, 
hogy legyen némileg megbiztosítva. De a vihar olyan nagy jégesőt 
vezetett, amely emlékezetünkben marad, amíg élünk. Mert amerre 
az ereje elment, letarolt mindent, kivéve a búzát, azoknak már egy 
része el volt csépelve vagy kazalban volt, vagy keresztben, de ott 
már kár is lehetett.

Most folytatom, a Nacsa plébános nálunk tartózkodása idejét és 
történetét. Azok közül a képviselők közül, akik az én időmben vol-
tak, úgy tudom, csak Farkas gondnok, Kósa András, Krizsán Jani és 
Frank Ferenc maradt, a többiek elszéledtek, nem tudom, talán 1962-
ben vagy 1963-ban vagy 1964-ben fel lett frissítve új képviselőkkel, 
nagyobb része fiatalokkal, akiket Bözsikéék ajánltak, azok közül, 
akik a templomba jártak. Csak mindég kevesebben jártak, és biztosan 
kevesebb járulék folyt be. A torony felújítása után olyan nagyobb 
kiadásról nem tudok, mint a templom kövezete be lett szőnyegezve, 
ami télen nagyon sokat ér, és a Hegyi plébános síremléke készült. Egy 
bajmoki mester csinálta, én vittem haza Bajmokra a mester szerszám-
jait. Mást hogy mit csináltak? Nem tudom, és nem is ellenőriztem, az 
nem volt az én hivatásom. Én csak énekeltem a templomban, Bözsike 
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vezette harmóniummal vagy orgonával, és a többiek, akik szerettek 
velünk énekelni. Még 1961-ben vagy 1962-ben történt. Frank Feri 
meg az én Anti fiam, ha Zágrábból hazajöttek karácsonyra vagy 
húsvétra, vagy a szünidőben, igencsak vagy ministráltak a misén, 
vagy énekeltek velünk fönt a kóruson. Frank Feri nekibátorodott, 
bizonyára ott is gyakorolták harmóniummal, és Bözsike átadta neki 
az orgonálást, mi pedig énekeltünk vele több vasárnapon. Egyszer 
Frank Feri nem volt ott, az én Anti fiam ült fel az orgona mellé, 
hogy majd ő is megpróbálja, ő is gyakorolta Zágrábban, én örültem, 
hogy a fiam orgonálásával és az én éneklésemmel magasztaljuk Is-
tent. De ahogy a ministráló becsöngetett, a pap is belépett. A fiam 
megindította az orgonát, a pap keményen felszólt, hogy hagyja abba. 
A fiam is szégyellte, hogy így járt, de én is szégyelltem. És bántott, 
mert még bele se kezdett az énekbe, és letiltott bennünket. Ettől 
kezdve a fiamnak is elvette a kedvét, de nekem is. A 11 év alatt 
elszomorított, de nem tehettem semmit, mindég eszembe jutott a 
Budánovics püspök mondása, amikor a Hegyi plébános kicserélését 
kértük, hogy szeressük a hibájával. Hát Nacsát is kellett szeretni, ha 
ő nem is szeretett engem, de másokat sem szeretett. De a türelemnek 
is van határa. Amint írtam is, új képviselőket választottak be. De 
azoknak is hamar megmutatta, hogy ő egy nagy valaki. Egyszer egy 
vasárnap. Hogy miről volt a gyűlés? Csak a sekrestyében tartották 
délután 2 órakor. Én elmentem a litániára, fent vagyok a kóruson, 
hallom, hogy nagy lárma van a sekrestyében. Az asszonyok, akik a 
templomban lent voltak, még jobban hallották a lármát. Én meg nem 
szeretem a lármát, vitatkozást hallani, belekezdtem egy énekbe, hogy 
az asszonyok figyelmét eltereljem a lárma hallgatásától. Józsi fiam is 
képviselő volt, és másnap mondott egy pár szót, de én bővebben nem 
is érdeklődtem. Mert én mindég békével szeretek mindent elintézni. 
De így, mikor ilyen zavaros, nem szeretek beleavatkozni. Azután 
ismét elszéledtek a képviselők. Farkas is otthagyta, később Frank 
Ferenc is, csak Gyuráki és Kovarik, ez a kettő kitartott a végsőkig. 
Mi, az énekesek, akik voltunk, Bözsike vezetett bennünket, köny-
nyebben énekeltünk hol harmóniummal, hol orgonával. A halottak 
temetésén csak jobban az unokabátyám volt, csak ha ő nem volt 
itthon, vagy beteg volt, akkor én készítettem el a búcsúztatót. Volt 
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egy esztendő, megszólított, hogy menjek vele házszentelést végezni, 
hát mentem vele, nem olyan sok helyen voltunk, csak azoknál, akik 
kérték. Mikor bevégeztük, akart nekem adni a pénzadományból, de 
mondtam neki, hogy adja az unokabátyámnak, mert öregek voltak 
a feleségével, meg szegények. A következő évben megint szólt, hogy 
menjek vele, de a bátyámat ajánltam helyettem. De ekkor is egy na-
pon megindultak, de már a negyedik háznál a bátyám rosszul lett. 
Jön egy fiatalember, hogy a pap küldte, hogy menjek, mert a bátyám 
beteg lett. Hát mentem. Aznap kijövünk egy háztól, áttekint a másik 
sorra a szomszédba, kettő ház közel volt egymáshoz. Kérdé tőlem, 
ki lakik ott. Én nem tudom, hogy melyiket kérdi, az ujjammal mu-
tatok, hogy ott. Mondom a nevét, olyan haragosan rám szól, hogy 
ne mutogassak az ujjammal, nem látom, hogy néznek ki az ablakon. 
Azok mit tudták, hogy miért mutattam oda, tovább mondja, hogy az 
öreg Jóska bácsinak is mondta már, hogy ujjal ne mutogasson. Hogy 
mennyi ilyen és hasonló eset volt már, ez mind csekélység. De én is 
meg az unokabátyám is atyái lehettünk volna, és úgy tett velünk, 
mint a rossz, csintalan, buta gyerekkel, elkényeztetett egykével. A 
bátyám sem szeretett már vele menni, pedig ő is engedelmes, Szent 
Ferenc-rendi volt. Már a halotti búcsúztatást sem akarta vállalni. De 
én csak őhozzá utasítottam, hogy ő jobban értett hozzá, meg talán 
fizettek is neki. Mert ha én búcsúztattam is, és akartak fizetni, csak 
őhozzá küldtem mindenkit, hogy mennyit fizettek neki, soha nem 
kérdeztem tőle.

Egy húsvét másnapján, hétfőn történt. A litánián van egy szép 
húsvéti ének, amit a népek is tudnak és szeretnek énekelni. De sem 
húsvétvasárnap, sem misén, sem litánián, sem hétfőn a misén nem 
énekeltük. Mondom Bözsikének, hogy a litánia után kimenőre ezt 
énekeljük, hát el is énekeltük mind a három verset. Lejövünk a kó-
rusról, Bözsike megy a sekrestyébe, a pap bizonyára kérdezte, hogy 
ezt az éneket miért énekeltük. Bözsike felelhette, hogy Jóska bácsi 
mondta. Mink voltunk férfiak hárman, várjuk a papot, megyünk 
halottat temetni. Mikor a pap odaért, teljesen mellém szegődött, 
mintha engem legjobban szeretne, a másik két ember meg jött utá-
nunk. A pap egy Negro cukorkát ad a kezembe, és mondja, hogy 
ne menjek a kórusra énekelni, mert én öreg vagyok. Ezzel nekem 
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mintha egy pofont adott volna. Nem fájt volna úgy, ha bűnös lettem 
volna, mint hogy azt hallani, hogy ne menjek a kórusra énekelni. 
De nem szóltam semmit senkinek, még Bözsikének sem mondtam, 
hogy kaptam, mindjárt tudtam, hogy az ének végett kaptam. Csak 
tovább mentem a kórusra. Voltunk négyen férfiak, de kettő öregebb 
volt nálam, egy meg fiatalabb, de az is 60-on felül volt, meg öt-hat 
fiatalabb asszony. De az én hangom vezette az éneket, és olyan 
hanggal, amilyet a Jóisten adott nekem, hogy az ő dicsőítésére 
használjam, és nem is sajnáltam a szájamat és a szívemet kinyitni, 
bárhogy ítélkeztek felettem. A vasárnapi kismisén Bözsike a har-
móniummal elöl, a padok előtt énekelt, én pedig úgy hátrább, egy 
padban ülve énekeltem. A pap megint mondja, hogy menjek oda 
előre, Bözsikével énekeljek, ne egyik itt, a másik amott énekeljen. 
Ezt is megtettem, előre mentem. Egy idő múlva, éppen Szent József 
napján szépen felköszöntött. A kismise előtt odaküldte Bözsikét, 
hogy ne énekeljek olyan hangosan, már nem tudtam hova üljek, 
vagy fogjam be a számat. A templomban alig van egy ember, aki 
hangosan merne énekelni.

Ezek után történt még egy eset, ami azután végzetessé vált. Abban 
az időben, a hatvanas években, újhold vasárnapokon körmenetet 
tartottunk a templom körül, én a kóruson voltam az énekesekkel 
és egy pár emberrel, a többiek asszonyok voltak. Az unokabátyám a 
sekrestyében volt. Mikor kijöttek a templomba, a plébános elindult 
az oltáriszentséggel, a bátyám kezdte az éneket: Üdvözlégy Krisztu-
sunk drága szent teste! És utána én elkezdtem a kórusról indulva, 
ismételjük mindnyájan, akik tudnak és szeretnek énekelni, felváltva, 
még a körmenet tart, de hogyha én nem kezdtem, nem volt bátorsága 
egy énekesnek sem, hogy kezdje. És egyszer a bátyám nem volt ott, 
azt mondja Bözsike, hogy maradjak lent, mert ő zene nélkül nem 
tudja vezetni az éneket. Megfogadtam neki, ott maradtam. Mikor 
a pap bejön a sekrestyébe, odafordul Bözsike felé, mondja neki, 
hogy felváltva kell énekelni. És ahogy megindulunk, én kezdem 
az éneket. Mivel én nem voltam fent a kóruson, az énekesek féltek 
külön énekléssel énekelni, hanem csak velem. Ez az ő hibájuk volt, 
de én szorultam érte. Ahogy én elkezdtem, ők is velem elkezdték, 
próbáltam talán háromszor is ismételni, de az ismétlést majd csak 
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magam énekeltem, nem szólhattam fel, hogy ők csak ismételjék, mert 
mindég úgy szoktuk, és a pap is úgy parancsolta. A kórusról beértek, 
odasorakoztak mellém az énekesek. Itt már együttesen ment az ének, 
és szépen. De négy-öt idős néni énekelt, ezek megint rontottak, mert 
úgy 5 lépéssel tőlünk el voltak maradva és nem figyeltek bennünket, 
ők az ő módjuk szerint lassan. Nekem kell az éneket vezetni, nem 
figyelhetek az egész énekesekre. A papnak ez nem tetszett, hanem az 
tetszett neki, hogy engem ott a népek előtt leszóljon. Az oltáriszent-
séggel hátrafordult, és haragosan reám szólt, hogy nem figyelek, hogy 
azok el vannak maradva tőlünk. Hogy másnak, hogy esett volna, ha 
valaki az én helyemben lett volna, nem tudom. De nekem a szívem 
úgy reszketett a szégyentől. Mert 30 évet már énekeltem addig, és 
olyan papoknál, akik zeneértők és énekelni tudók, és tudtam, hogy 
tévedtem, mégsem szóltak rám. Úgyis bántott és szégyelltem. De 
azért nem hagytam ott fel. Mert éreztem és tapasztaltam, hogy 
Istennek szolgálni és nevében működni nagyon sok akadályon át 
kell jutni az embernek, ha célhoz akar jutni, mert a sátán minden 
formában gátolja a jóravaló előrehaladást. Ott van, az Úr Jézust is 
hányszor kísértette a gonosz lélek! Ő sem volt mentes. És ekkor is 
Nacsánál, aki egy éneket alig tudott elkezdeni. És mindég kereste a 
kákán a csomót, hogy belém kössön. Így hát azután nem mentem a 
kórusra énekelni, sem az éneket vezetni, volt nekem helyem lent is 
egy padban. És nem azért megyek a templomba, hogy szívfájdalmat 
okozzak magamnak, hanem hogy örüljek és megpihenjek. Ezek után 
Bözsike kérdi tőlem, hogy miért nem megyek a kórusra énekelni, 
neki segíteni. Hogy sokat sír, hogy ő vagy az énekesek sértettek meg, 
csak azt feleltem neki: Nem vagyok már gyerek, hogy a pap úgy tesz 
velem, mindég engem ostoroz, mint a rossz kocsis, aki mindég azt a 
lovat ostorozza, amelyik jobban húzza.

Az unokabátyám, amíg bírta, a búcsúztatást végezte, de beteg is 
lett, elment a fiához Horgosra, és utána meg is halt. Kántor nem volt 
nálunk, hogyha halott volt, csak hozzám küldte, hogy én készítsem 
el a búcsúztatót, és énekeljem el. Sajnáltam a népet, hogy ne kelljen 
vidékre menni kántort keresni vagy hozni, az utána való járással 
és költséggel jár, én pedig Nacsánál és az előtte való papoknál a 
temetésért és másért sem kaptam fizetést, de nem is kértem senki-
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től semmit. Csak annak örültem, hogy megtiszteltek és becsültek. 
Isten nevében tettem, az fizetett és fizet, ki hogy megérdemli. 
Mégis egyszer csak azt mondtam, hogy nem vállalom. Igaz, akkor 
a plébános készítette és énekelte a búcsúztatót, egyről hallottam, 
amit ő készített és énekelt, a halott hozzátartozók azt mondták, 
hogy nem értették búcsúztatónak. Hogy többször írt-e búcsúztatót, 
nem tudom. Az 1967. évben elgondolkoztam, hogy mit csináljak. 
Vettem a boltban 15 × 2 leveles vonalas papírt, mindegyiket kettőbe 
nyírtam és lett belőle 30 levél, és három példányt írtam egyszerre 
természetesen 2 indigót tettem közé. És Isten nevében elkezdtem a 
Nacsa plébánosnak írni, és kérni, és figyelmeztetni. Nappal dolgoz-
tam, éjjel pedig, ha felébredtem, nem bírtam aludni, hozzáfogtam, 
és csak írtam. Senki nem tudta, csak Isten, aki lát és tud mindent, és 
csak írhattam azt, ami igaz. Isten vezette gondolataimat, a családok 
aludtak, és a feleségem is jól bírt aludni, és ez titok volt őelőtte is, 
mert az ilyesmit ellenezte volna. Az írások mindég rejtve voltak, ami-
kor elkészült 10 × 3 példány, tízet-tízet kovertába tettem, és ajánlva 
elküldtem. Tíz oldalt a püspöknek, tíz oldalt a Nacsa plébánosnak, 
tíz oldal maradt nekem. Mikor elküldtem, megnyugodtam, bírtam 
aludni éjjel. Ezek után vártam, hogy a püspök küld majd nekem 
egy intő levelet, hogy ne háborgassam. De Nacsa sem hozta fel, ha 
mentünk temetni vagy akármikor ketten voltunk. Nem változott 
a modora, egyformán hideg volt hozzám, éppen úgy, mint még a 
levelem meg nem kapta. Csak nagyon vigyáztam a temetéseknél, 
hogy ne tévedjek, mert lekapott volna a népek előtt. De Isten meg-
segített, a helyemet megálltam. Az 1968. év velem szemben kisebb 
ellenvetésekkel telt el. De a hívek sem nem nyugodtak, és mindég 
attól tartottam, és féltettem egyházközségünket, hogy valakit úgy 
felbosszant, hogy verekedésre kerül a sor, és ez szégyen lesz egy köz-
ségre nézve. És nem is tudattam senkivel, hogy ebben az ügyben én 
küldtem levelet a püspöknek is, meg Nacsa plébánosnak is.

Kedves olvasó, ne gondold, hogy névtelen leveleket küldöz-
gettem ide-oda, amit én írtam vagy írok, én a nevem aláírom, és 
felelős vagyok érte, és azért írtam három példányban, hogy nekem 
egy megmaradjon. Beértünk az 1969-es évbe. A helyzet mindég 
keseredetté válik a templomban is, mindég kevesebben járnak, és 
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így járulék is kevés folyik be, ami szűkösen elég a pap és a plébánia 
fenntartására. Ekkor megint úgy, mint az 1967. évben, írtam 10 × 3 
példányt, a püspöknek is 10 oldalt, a plébánosnak is 10 oldalt, és 10 
maradt nekem. De nem ugyanazt írtam, amit 1967-ben. De akkor 
sem kaptam egyik helyről sem választ.

1970. év. Ekkor már csak 5 oldalast írtam, de ezt már csak a 
püspöknek szintén két példányban, 5 oldal maradt nekem. És szé-
pen kértem, hogy cserélje fel, elég volt már 10 év óta, hogy a hívek 
is csak lázadoznak ellene. De hogyha nekem panaszkodtak, nem 
mutattam, hogy én sem helyeslem a szokását. És mindég eszembe 
jutott a megboldogult Budánovics püspök mondása, hogy a hibájával 
szeressük. De 10 év alatt én sem kaptam tőle egy szerető szót, én sem 
bírtam szeretni. Az idő azért haladt. Az 1971. év tavaszának elején 
egy utolsó kérelemre szántam el magamat, most már csak egy leveles 
oldalt írtam a püspöknek szintén két példányban, az egyik nekem 
maradt, de ezt már elkeseredve, csak röviden. Ez volt a befejezés!

Ebben az ügyben többet egy lépést sem teszek, de egy karcolást 
sem írok. A Jóisten megfizet mindenkinek érdeme szerint. A püspök 
atyának is, Nacsa plébánosnak is. De nekem is. Ezzel a levelet el-
küldtem, és megnyugodtam. Ami ezután történik, azt az Istenre 
bízom. Ő legyen a bírónk. Az idő haladt. Hogy melyik hónapban 
történt? Nem tudom. Csak annak nem örültem, hogy Lakatos 
László összetűzött a pappal, és mégiscsak az egyházközségünket 
szégyen érte. És méghozzá egy olyan emberrel, akinek a szülei 40 
évig türelemmel, békességgel és szeretettel szolgáltak Istennek és 
egyháznak. Harangozók, sekrestyések, az oltárt ők díszítették vi-
rággal. Ezt szerettem volna elkerülni, és azért írogattam a püspök-
nek, hogy helyezze el, legyen máshol is 11 évig. Én ezt csendben és 
békével szerettem volna véghezvinni, de nem sikerült. Ezen össze-
csapás után úgy hallottam, kettő ember járt panaszra erre, kettő 
amarra, hogy hol jártak, nem tudom. Csak szeptember utolsó va-
sárnapján Nacsa plébános olyan búcsúbeszédet mondott. A telecskai 
hívekről semmi jót nem mondott. De azért nem sértődtem meg, sőt 
örültem, hogy utoljára hallottam a prédikációját. Egy szóval sem 
dicsért bennünket. Így hát nem kellett siratni, hogy elmegy. A 
zsebkendők szárazon maradtak. Ezeket mondta, hogy nem kapunk 
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papot csak olyan leány egyházközség lesz Telecska, sem kántorunk, 
sem harangozónk nem lesz, és hogy Dobai István bajsai lelkipásztor 
fogja átvenni a plébániairodát október 1-jén, pénteki napon. És 
vasárnap délután 5 órakor volt az első miséje Telecskán. Én el voltam 
utazva a feleségemmel az Anti fiunkéknál, de iparkodtunk haza, 
hogy az első vasárnapi szentmiséjén részt vehessünk. És a busszal, 
ahogy megérkeztünk, bementünk a templomba, éppen feliben volt 
a mise, voltak közönségesen hívek, csak olyan csend volt, Bözsikéjék 
ott voltak, igaz készültek Szabadkára, de azért énekelhettek volna, 
de talán a Nacsa plébános meghagyta nekik, hogy ővele egyszerre 
hagyják abba a szolgálatot. Mise után bementem a sekrestyébe, 
bemutatkoztam az új papnak, és mondom neki, hogy én vagyok a 
Bálint Antinak az édesapja. Mert négy évig a fiam ővele járt Zág-
rábban iskolába. Kis Eta akkor mondja nekem, Jóska bácsi, most 
már én nem harangozok, mert elmegyünk Szabadkára lakni. Így 
tehát én hétfőn reggel jövök a misére, hogy harangozok. De a temp-
lomhoz érve megszólal a harang, felmegyek a kórusra, hát az új pap 
harangoz, mondom neki, tisztelendő úr, majd én harangozok. Utá-
na lemegyek a sekrestyébe, bejön Farkas Jóska és mondja nekem, 
hogy állítsuk össze az egyházközségi képviselő-testületet. Mondom 
neki, szóljon másik két embernek, hogy legyünk négyen, Bödő 
Jóskának és Bakos Pistának. Hétfőn este el is jöttek hozzánk. És 
hozzáfogtunk, gyorsan összeírtunk húszvalahány templomba járó 
embert, úgy 20 évvel fiatalabbakat, mint mi voltunk, hogy legyen 
vezetőség. És most ismét nekem kellett az élen járni, mint az 1955. 
évben. De most nehezebben tudtam összehozni. Búcsú hete, kuko-
ricaszedés, szántás, vetés. A telecskai népek nagyothallanak ilyenkor, 
mint régente szokták mondani, nagyothall, mint ősszel a vízimolnár. 
De azért megindultam kerékpáron, és már most hajts házalni az 
egész községet. De muszáj volt. Vasárnap búcsú lesz, és az új papot, 
az új vezetőjelöltek fogadják ünnepélyesen, búcsú napján. De volt 
olyan ház, ahová többször el kellett menni, mert a határban vannak, 
és személyesen kell velük találkoznom. Elsősorban hogy vállalják-e, 
ha nem, akkor mást a helyébe. És hogy mit gondoltak rólam, én 
azzal nem törődtem, mert Isten nevében tettem, és azoknak sem 
ígérhettem semmi fizetést. Mert őnekik is Isten fizet, és az ő nevé-
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ben kell közreműködni a lelkipásztorral. Tehát ettől kezdve én 
harangoztam. Énekeltem úgy köznapon, mint vasárnap. De a 
földmívesmunkában is ott szerettem lenni. Reggel 5 órát harangoz-
tam, utána itthon dolgoztam, még misére nem kellett harangozni. 
Mise után kerékpárra, és mentem a határba dolgozni, a földjeink 
mind közel voltak a községhez, így nem soká tartott hazaszaladni 
kerékpárral delet harangozni, és utána vissza a határba estig, és este 
7-et harangozni. Ekkor 72 éves voltam, de nem volt nehéz, mert 
akinek a nevében dolgoztam, az adott hozzá szorgalmat, erőt és 
egészséget. De nem akadt más ember, aki talán mondta volna, hogy 
segít. Mert nemigen van olyan ember, aki Isten nevében dolgozzon, 
ingyen, de én dolgoztam, és dolgozok, de Isten fizetett, és most is 
fizet, és megáldott jó egészséggel. 83 éves vagyok, de fekvőbeteg 
nemigen voltam idáig, de egész nap dolgozok, és nem panaszkodok, 
hogy de elfáradtam, és ezt nem dicsekvésképpen írom, mert mind 
Istennek köszönhetem. Továbbá, amint írtam, az egyházközségi 
képviselők megvannak, de nem működnek, el vannak foglalva az 
őszi munkákkal. Úgy november derekán egy este odajön hozzánk 
Pozsár Annus meg egy másik asszony, és mondja, hogy Bánát mo-
nostoron van egy kántor, de nincs állásban. Van neki öt gyermeke, 
egy fia és négy lánya. Annus mondja, hogy az ő fia ott tanító, hogy 
próbáljak neki írni, hátha eljönne, és lenne kántor és harangozó. Én 
kaptam rajta, azonnal írtam neki egy lapot ismertetve, hogy nincs 
kántorunk, se harangozónk. Hogyha helyreáll az új vezetőség, le-
teszi az esküt, akkor átadom nekik az ügyet, amit majd ők fognak 
intézni, és akkor majd írok, hogy jöhet, ha érdekli. De az ember, 
ahogy a lapot megkapta, nem várt semmit. Fogadott egy autóst, aki 
elhozta őket. Az ember a feleségével és egy 14 éves lánnyal november 
21-én vasárnap útra kelt. Hogy mikor indultak? Csak olyan hózi-
vataros időben jöttek, hogy talán néha nekik is kellett tolni az autót, 
és csak este értek ide. Mivel a pap csak este jött hozzánk, vasárnap 
volt a mise. Fönt vagyunk a kóruson, mise vége felé mondja nekem 
valaki, hogy egy idegen ember van hátrább tőlünk. Kérdem, hogy 
ki. Felelé, hogy kántor, aki kapott egy lapot Telecskáról, és eljött 
bemutatkozni. Mondom neki, hogy én írtam, de én nem vagyok 
senki, aki ezt fogja intézni. Az a pap és a képviselők hatáskörébe 
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tartozik. De azért bemutatja, hogy ő kántor, orgonával talán kettő 
éneket elénekelt. Én röviden elmondtam neki, a helyzet még nem 
úgy áll, hogy erről lehetne tárgyalni. Este van, elmentem haza. Csak 
másnap hallottam, hogy nehezen indultak el az autóval. De mivel 
az embert nem ismerem, az ügyet érdektelennek tartottam, és a 
pappal sem beszéltünk róla. Ő is hétfőn misét végzett reggel, utána 
egész nap hittant tanított az iskolásoknak. Kedden reggel elvégezte 
a misét, és visszament Bajsára. Utána vasárnap, 28-án délután ta-
lálkozok a kántorral, egy kofferládát cipel. Mondja, hogy stoppal 
jött egyedül, és akar a misén énekelni. Így most már a plébános is 
felfigyelt, hogy talán jó volna megpróbálni. És kérdé tőlem, hogy 
mennyit fizethetnénk neki. A rendszeres miseéneklésekért, a sek-
restyei csekély munkáért, a misére való háromszori harangozásért 
és a reggeli, déli és esti harangozásért havonta. Kissé elgondolkoz-
tam, nem ismerjük az embert, mondom a plébánosnak 30 000 régi 
dinárt, erre felelé, az kevés. Erre abbahagytuk a találgatást. Ekkor 
elmentem talán négy képviselőjelölthöz, hogy este 7 órára jöjjenek 
a plébániára a kántorral megegyezni. Én a hetet elharangozom, én 
is átmegyek. Úgy is volt. De amikor én beléptem a szobába, a plé-
bános kérdi tőlem, hogy a kántor énekpróbákat végezzen-e velünk. 
Felelém, igen, jön a karácsony és az énekesekkel kissé gyakorolni 
néhány este. Erre a plébános felelé, idáig van 65 000 régi dinár ha-
vonta, így akkor lesz 70 000, és három hónapi próba. Erre Váci Feri 
azt felelte félig komolyan, félig viccként, hogy a plébános, amit 
reárak, az ő fizetéséből vonjuk le a kántor részére. Én nem voltam 
ott az elején, hogy számolt a pap. Hogy olyan gyorsan felhaladt 
65 000-re, mert az akkor jó pénzt számított 1971. év november 30-
án. Utána a három téli hónap, és az embert nem is ismertük. Behív-
tuk a kántort, hogy mit szól hozzá. Nem mondta, hogy sok, de azt 
sem mondhatta, hogy kevés. De hogyha ismertük volna a kántort, 
mint ahogy nem ismertük, a 30 000 dinár is elég lett volna, ennyi-
ért is eljött volna a három téli hónapra, de a sok családot néztük, és 
belenyugodtunk. Csak meg lehetett látni az emberen, hogy meg van 
elégedve. Az asszonyok mindjárt a plébánián a kis melléképületben 
egy kis szobát berendeztek neki, hoztak nyoszolyát, ágyneműt, 
ennivaló is akadt neki, hol az egyik hívta meg ebédre, hol a másik, 
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hol a pap is juttatott neki. Így a kántor annyira jól érezte magát, 
hogy nem is gondolt haza, az asszony hogy van otthon az öt család-
dal. Meg volt beszélve, hogy énekpróbát tartunk a kántor szobájában 
karácsony előestéjén. Hát idejében én ott vagyok, meg talán három 
asszony. Egyszer csak kinyílik az ajtó, belép a kántorné, talán nem 
is köszönt, de mondja ám a férjem uramnak, hogy már majdnem 
egy hónapja, hogy eljött, és a családdal nem tudat semmit. Amikor 
az asszony kitombolta magát, megbékéltek. De én már ott akartam 
hagyni, pedig még nem is énekeltünk. Hiába lapozgattam az éne-
keskönyvben. A kántor a feleségével meg az asszonyok egyre csak 
folytatják a hiábavaló beszélgetést. Tovább már nem bírtam, mon-
dom nekik, hogy énekpróbára jöttünk össze. No ekkor a kántor így 
meg úgy, az éjféli misére, a pásztorok miséjén, a karácsonyi napi 
nagymisén ezek és ezek az énekek lesznek énekelve. De talán semmit 
sem énekeltünk. A beszéd tovább folyt. Nekem ezzel a kántorral ez 
volt az első énekpróba, és az utolsó. Harmincvalahány esztendő alatt 
de sokat jártam énekpróbára több kántorhoz, mert sűrűn változtak 
a kántorok, de azok éneklések voltak, nem hiábavaló beszélgetések, 
mert azokat az asszonyi beszélgetéseket nem bírom. Többször volt 
eset, hogy nem volt kántor, csak kántor nélkül gyakoroltunk éneket 
misére. Kicsit megálltunk, mindjárt kezdődött az asszonyi beszéd, 
én meg gyorsan kerestem az éneket, és csak gyerünk. És hála Isten-
nek, ha én ott voltam, nem is történt semmi szégyellni való eset 
soha. No de azért így is elmúltak a karácsonyi misék, szólt az orgo-
na. De azért újév előtt való napokban elmentem az elnökhöz és a 
titkárhoz, és mondtam neki, mivel már az esküt letették, hogy a 
kántort fizessék ki újévig, és mondjanak fel neki, még nem késő. 
Nem céloztam ellene semmit, de azért szemébe megmondtam neki, 
hogy itt csak tiszta kezű és tiszta szájú ember szolgálhat Istennek 
és az egyháznak. Igaz, én írtam neki az első lapot, amelyre idejött, 
de nem fogok rajta sajnálkozni, ha elmegy. Tudomásul vették, de 
nem értették meg, hogy én nem jót nézek ki belőle. De azt is gon-
doltam, ha már akar kántor és harangozó lenni, nekem nem kell 
annyit cselekednem. De már decemberben, ha halott volt, a kántor 
ment temetni vagy én, vagy Mihály fiam harangoztunk kísérőt, és 
ő kapta erre is a fizetést. De amikor a szemünk kinyílt, és hogy 
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megismertük, hogy kicsoda, és hogy nem segédkeztünk nekik, mi 
lettünk a leghaszontalanabbak nekik, de nemcsak nekik, hanem 
sokan mások is megharagudtak ránk, de én azért megbocsájtottam 
nekik. Mert ők nem tudták még azt, amit mi tudtunk. Újév után 
az ötödik nap a plébános kapott egy lapot a törökkanizsai paptól, 
amelyben az ismertette és figyelmeztette a kántor hibájait. Éppen a 
kántor otthon volt, hogy hurcolkodik ide. A plébános a lapot meg-
kapta, azonnal autóval oda. Már rakták a bútorokat a kocsira.

Vége a második füzetnek.
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[EZ A HARMADIK FÜZET] w

Igen meglepődtek, ahogy a plébános mondja nekik, hogy ne hur-
colkodjanak ide, mert úgysem lesznek megfogadva, csak a három 
próbahónapot, ha letölti. Hát ekkor nem is hoztak el semmit, de 
ott sem maradhattak valamiért. És úgy tudom, február 1-je körül 
csak idehurcolkodtak minden családostul. Ezek után a papot meg a 
Bálintokat nem tűrték. Akik elejében mindenben jót akartak nekik. 
Ezek lettek nekik a legrosszabbak. De nemcsak nekik, hanem jó ba-
rátaink is, akik ismertek és szerettek bennünket, azok is segítettek 
nekik reánk haragudni, az az ő bajuk volt.

Ekkor még egy eset történt január vagy február hónapban. Haj-
nali 3 órakor a szövetkezet éjjeliőre megzörgeti nálunk az ablakot 
és mondja, hogy tűz van, és a sziréna nem működik, és a haranggal 
kell jelezni, hogy tűz van Bödő Sándor házánál. Mondom neki, hogy 
a kántornál van a templomkulcs, de ő erre azt felelte, hogy őneki 
az őrhelyet nem szabad itt hagyni, így elszaladtam a kántorhoz, 
felkeltettem, hogy tűz van, és kell a haranggal jelezni, hogy tűz van. 
Átadja nekem a templomkulcsot, mert ő megy a tüzet oltani, mert ő 
tűzoltó. Így nekem kellett, és muszáj a haranggal a tüzet jelezni, amit 
soha nem is tudtam, hogy kell. A nagy harangot kezdtem rángatni, 
hogy csak az egyik oldalát verje, de verte mindkét oldalát. Feljön az 
ember, kérdi, hogy miért harangozok. Mondom neki, tűz van. Azt 
válaszolja, fent kellene kongatni a harangot a harangoknál. Ismét 
feljött egy ember mondván, hagyjam abba, a tüzet már eloltják. Ezt 
csak azért írtam le, hogy idős, 72 éves koromban a veszélyben ezt 
is megtettem.

Elérkezett február utolsó napja, amikor a templomkulcsokat el 
kell tőlük kapni. A plébános valahogy kieszközölte, nem tudom, 
talán az utolsó hónapot nem fizette ki nekik, amíg a kulcsokat át 
nem adják. Ettől kezdve megint csak nekem kellett harangozni. 
Három eset volt, amikor csak az Isten őrzött, hogy nem vertek meg. 
Először egy déli harangozás után jövök le a kórusról, nem is vettem 
észre, hogy a második kórusról nyomban utánam a plébános jött 
egy emberrel, talán fönt jártak a harangoknál, mert a Dobai pap, 
ahogy hozzánk jött, az volt mindjárt az volt az első gondolatja, hogy 
villanyhajtásra átszerelni a harangokat. Tehát ezt én sem tudtam, de 
a kántorné sem tudta, a kántorné a lányával kívülről hallgatózott, 
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és mikor leértem, betoppantak, maguk után mindjárt becsukták az 
ajtót, hogy ők ketten vannak, majd elbánnak velem. De a tervük 
nem sikerült, mikor már belül voltak, meghallották, hogy valaki jön 
utánam. Én kissé meglepődtem, de ez lett a szerencsém. De mivel 
ütlegelni nem mertek, az asszony a szájával vert ám bennünket, hogy 
a harmadik ember mit gondolt, hogy a pap meg az öreg Bálint mit 
kapott egy hitvány asszonytól. De a hallgatással még az ördögöt is 
le lehet győzni, különösen még templomban.

A második eset ehhez hasonló, amint föntebb írtam, hogy volt 
nekik pártfogójuk is. Egy este már sötétes volt, 7-et elharangoztam, 
kijöttem, bezártam az ajtót, három jó nyelves asszony meg volt 
húzódva a templom oldalánál egy oszlop mellett, mert körülbelül 
tudták, hogy nem haza jövök, hanem a plébániára, mert minden 
kedd este jött a topolyai kántor énekpróbát tartani és a zsoltárokat 
gyakorolni. Tehát a három asszony várt engem, mikor odaértem, 
kiléptek az oszlop mellől, és mondja ám a három asszony tele szájjal, 
hogy nem szégyellem magam, hogy egy szegény embernek a kenyerét 
elveszem, én egy szót nem szóltam, lassan lépegettem utánuk úgy öt 
lépésre a plébániáig, a szájukkal mondták még, köpködtek is, csak 
nem reám, elöl mentek és csak oldalt köpködtek, de nem bántottak. 
Az Úr Jézust is leköpdösték, én sem vagyok különb.

A harmadik eset a következő kedd este volt, akkor is az esti 
harangozás után megyek a plébániára, de olyan sötét volt, hogy 
láttam, jön egy ember az iskola felől balról, és úgy jön, mint ahogy 
én haladtam, hogy éppen a plébániaház sarkán találkozzunk. A 
kántor volt. Ahogy odaértünk, Kis János várt engem, talán ha nem 
látott volna senki bennünket, kaptam volna tőle. És így mindhárom 
esetben a Jóisten megmentett.

De a plébánost is mindennel ijesztgették. Utóbb elment a kedve 
Telecskától. A püspök 1972. év április 20-án idehelyezte hozzánk Bús 
András lelkipásztort, aki 17 éve, hogy itt van nálunk, de ő megsze-
retett bennünket, és mi is őtet, és amióta itt van, mindég szépítünk 
a templomunkon valamit. Talán többet is lehetne, ha több járulék 
folyna be, de erre senkit kényszeríteni nem lehet. Így is ezerszer is 
hálát adok a Jóistennek, és köszönöm egyházközségünk katolikus 
keresztény hívő népének, hogy mióta be van vezetve a járulékfizetés, 
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elég szépen összejön, hogy a templomot és a plébániát, ha az időjárás 
pusztítja is, még idáig mindég helyre bírtuk hozni a járulékból. Mert 
földmaximumja nincs a telecskai egyházközségnek.

Most folytatom. A Bús atya idejövetele után is csak én haran-
goztam, én vezettem az éneket a templomban, a halotti búcsúztatót 
én állítottam össze, én mentem temetni a pappal, de ettől kezdve 
el kellett fogadnom, amit adnak a búcsúztatásért. Mindjárt, mikor 
a Bús atya idejött, az 1972. évben, volt, hogy három halottat is 
temettünk egy napon, és ezeknek harangozni. Igaz, ha temetésre 
mentem, Mihály fiam vagy az unokáim harangozták a kísérőt. Az 
1971. évben, amikor Dobai atya idejött, két hónapig, október és 
november hónapban én harangoztam. Utána az 1971. év decem-
berében és az 1972. év január és február hónapjában a Pósa József 
kántor harangozott. És az 1972. évben tíz hónapig én harangoztam, 
összesen egy egész évet én harangoztam. De 1973 elején úgy meg-
fogta a reuma a jobb karomat, hogy nem bírtam harangozni. De 
utána meggyógyult. De lett más, aki azóta harangoz. És az 1974. 
év márciusától kezdve lett kántorunk, Szarvák Ferenc, ő végezte a 
temetéseket, és a vasárnapi misén énekelt. De a köznapokon, 1972 
februárjától idáig mindég én énekelek a miséken. És tíz esztendő óta 
a Hitélet katolikus folyóiratot én írom ki, én osztom széjjel minden 
hónapban, én szedem be az árát, ezért 10 százalékot kapok. És tíz 
év óta a templomkertet sokat kapáltam, takarítom, télen a havat 
elhányom, elsöpröm, ahol aztán el lehet járni. De ezt mind örömmel 
végzem, minden tehetségem beleadom, nem sajnálom. És mivel a 
Bús plébános a templomunkért és népünkért nem sajnál semmi 
fáradságot, több esztendőben bejártuk a községünket házszentelés 
alkalmával, volt, hogy esőben, sárban, hidegben, de láttuk, hogy 
örömmel fogadtak bennünket, és mentünk, akár szegény, akár 
boldog, akár boldogtalan, mindenkivel szerettünk beszélgetni. 
Én is és az atya is. 1973-ban, 1974-ben, 1975-ben, 1976-ban és 
talán 1977-ben volt, hogy évente 350-450 házat meglátogattunk 
és beszenteltünk. A katolikus keresztény híveinkhez talán három 
évben nem mentünk, de az 1981. évben 576 házat meglátogattunk 
és beszenteltünk. Most már veszem észre, hogy én is gyengülök. A 
Jóisten a feleségemet elszólította mellőlem majdnem 60 évi házasság 
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után, négy hónap híján, 1981. év október hó 24. napján temettük. 
1982. év március 5-én temettük Szarvák Feri szeretett kántorun-
kat. Őhelyette nekem kellett volna pihenőre menni, de ezt bízzuk 
a Jóistenre, és kérem is őt, hogy segítsen szeretett családjaimnak, 
szeretett lelkipásztoromnak és szeretett egyházamnak, és szeretett 
katolikus keresztény magyar testvéreinknek, szolgálhassak egész-
séggel, örömmel és békességgel.

Most még leírom mindazt, ami elvezetett idáig, amit írásaimban 
többször említettem, mely talán ez volt életem vezérfonala, hogy 
imádkozzál és dolgozzál, akkor boldog leszel már ezen a földön is. 
Akármilyen veszélyek környékeznek az élet tengerén, 1961. év no-
vember 5. napján, amikor a feleségem édesapja, az apósom meghalt, 
a feleségemmel ott álltunk a betegágya mellett, az anyósom és a fele-
ségem és a két nővére, Erzsébet és Viktor, és én magam férfi . Egyszer 
csak az apósom csendesen csak ennyit mondott: „Jóska, ültessél fel!” 
És én és az anyósom szépen ketten felültettük, és talán többet nem 
is szólt. Este volt, eljöttünk haza a feleségemmel. De korán reggel 
jöttek szólni, hogy meghalt. Ezt a megjegyzést nem azért írom, hogy 
magamat dicsérjem, hanem hogy rámutassak, hogy olyan példás és jó 
szülők voltak, és megérdemlik tiszteletül, hogy jót írjak róluk, mert 
olyan lányt neveltek a számomra, vagyis a részemre, és azért is örül-
tem, hogy az utolsó kívánságát én teljesíthettem. És utána, amikor 
meghalt, a Szűz Mária-társulat titokvégzését átvettem, átkaptam tőle, 
azóta 20 év elmúlt, és nem sok nap maradt el, hogy nem végeztem el a 
rózsafüzérimát, és nem szégyelltem a kezemben tartani, ha Hunyadi 
János a kardja markolatán tartotta, és számtalan csatában legyőzte az 
ellenséget. És így én is számtalanszor legyőztem a sátán kísértő hatal-
mát a rózsafüzérimádsággal, amely nagyon szükséges az életben:

Az örvendetes.
Aki hitünket növelje.
Aki reményünket erősítse.
Aki szeretetünket tökéletesítse.

Ezek mind nagyon fontosak. És a Szűz Mária ötszöri örven-
dezése:
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Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
Akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
Akit Te, Szent Szűz, a világra szültél.
Akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
Akit te, Szent Szűz, a templomban feltaláltál.

Következik a fájdalmas:

Aki értelmünket megvilágosítsa.
Aki emlékezetünket erősítse.
Aki akaratunkat tökéletesítse.
Aki érettünk vérrel verejtékezett.
Akit érettünk megostoroztak.
Akit érettünk tövissel koronáztak.
Aki érettünk a keresztet hordozta.
Akit érettünk keresztre feszítettek.

Következik a dicsőséges:

Aki gondolatainkat igazgassa.
Aki szavainkat vezérelje.
Aki cselekedeteinket kormányozza.

Továbbá:

Aki halottaiból föltámadott.
Aki a mennybe fölment.
Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
Aki téged, Szent Szűz, a mennybe felvett.
Aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

Továbbá fiatalember korom óta, nagyon sok csapások, bajok, sze-
rencsétlenségek értek bennünket. Nem mentünk senkitől tanácsot 
kérni, mindég a hitünk tartott fenn, hogy nem keseredtünk el, és 
nem estünk kétségbe, Istenben bíztunk. Különösen a feleségem volt 
többször a tanácsadó. Amikor az elnök, vagyis én, már a bajokból 
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nem tudtam az én eszemmel kilábalni, a feleségem, a tanácsadó kise-
gített. Azért is most itten egy pár szót leírok, van egy nóta, amelyre 
sokszor rágondolok vagy eldanolgatom csendesen vagy könnyezve, 
mintha talán a feleségem mondta volna el, hogy: „Amikor majd 
/ nem leszek már, / akkor tudd meg, / hogy ki voltam néked! // 
Amikor majd / a szívedet / száz tövissel / tépi meg az élet!” stb. És 
régóta a reggeli és esti ima után ezeket a kéréseket végeztem: Bol-
dogságos Szűzanyám, Mária és Szent József védszentem, őrizzetek 
és oltalmazzatok bennünket és Szent Antal kérjétek a Jóistent, hogy 
az Úr Jézus szeretetében és az ő tanítása szerint éljünk és haljunk 
is meg. Szent Vendel, a jószágok pásztora, őrizd jószágainkat min-
den veszélytől, szent őrzőangyalom, őrizz és vigyázz reánk a mai 
nap folyamán, hogy a Jóistent meg ne bánthassuk sem szóval, sem 
gondolattal, sem cselekedettel. És tűztől, víztől, jégesőtől, gonosz 
ember szándékától ments meg minket Uram Jézus, Mária és Szent 
József nyerjetek nekünk családi békességet. Adjon Isten jó reggelt 
vagy jó napot vagy jó éjszakát. Mind fejenként mindnyájunknak, 
akik élünk, akik meghaltak adj örök nyugodalmat nekik. Kedves 
feleségemnek, kedves szüleinknek és kedves testvéreinknek.

És nyolc éve, hogy Anti fiunk eltűnt. Minden éjszaka úgy éjféltájban 
felébredek, nem bírok elaludni, amíg egy rózsafüzért el nem imád-
kozok. Amikor elvégeztem: Fölajánlom, ó, édes Istenem, fölajánlom 
neked ezen örvendetes vagy fájdalmas vagy dicsőséges rózsafüzért, 
fogadd el tőlem a bűnösök megtéréséért, különösen a magunk, csa-
ládjaink bűneinkből való megtérésünkért. Irgalmazz nekünk! És 
vezess bennünket azon az úton, amelyen elvezetted a tékozló fiúkat, 
hogy bűneinket megsirassák, őszintén, szívből megbánjuk, és szen-
vedtess bennünket, és szenvedéseinkhez adj türelmet, hogy békével 
és örömmel viselhessük az élet nehéz keresztjét, amelyet bűneink 
miatt bocsátottak reánk, és hogy szenvedéseinkkel méltók legyünk 
visszatérni az atyai házba a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen!
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Írásaim befejezéséül Szent Pál mondását veszem alapul példának: 
„A harcot végigharcoltam, hitemet megtartottam, vár reám az élet 
koronája, amit bízok, hogy a mennyei atyám megad nekem. De 
nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik félik és szeretik őt!” 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kelt 1982. év március 31. napján Írta idős Bálint József
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FÜGGELÉK w

Mivel nagyon gyengülök, iparkodtam írásaimat befejezni, még a 
kezem az írást, a fejem pedig az igaz tiszta gondolatokat vezetheti. 
De ahogy az Úr Jézus a tanításaiban, a hegyi beszédeiben mindég 
példákat hozott fel a tanítványainak és hallgatóinak. Én is tanul-
ságképpen néhány példát állítok fel a kedves olvasóimnak.

Amikor a Kartali plébános volt nálunk, megkért, hogy menjek 
vele családlátogatásra azon szülőkhöz, kiknek hittanra járó gyerme-
keik vannak. Kijutottunk a falu szélére, ahol nem volt elhányva a 
hó. A plébános ment előre, azt mondja nekem, hogy az ő nyomába 
lépkedjek, mindég könnyebb lesz az előrehaladás. Folytatja tovább 
Mindszenty József magyarországi bíboros hercegprímás mondását: 
Hogy neki is az édesapja azt mondta, ha az ő nyomdokán halad, 
akármilyen tövises úton könnyebben halad. Ezek mind az Úr Jézus 
tanítását vették alapul. Csak kettő értelme van: mert az Úr Jézus 
útjai is tele voltak tövisekkel, szenvedéssel. De az Atyaisten kijelölte 
neki az utat, így jutott el a mennyei atyához és Mindszenty bíbo-
ros hercegprímás életrajzát aki elolvassa, megértheti belőle, hogy 
mennyi szenvedésen, mennyi akadályon kellett áthaladni, az egész 
világba eljutott élete vége felé az Úr Jézusért, a katolikus keresztény 
egyházunkért és szeretett magyar nemzetünkért szenvedett, és így 
jutott el méltó helyére, a mennyei atyához.

Tehát kedves olvasó, az én életrajzom az övékétől nagyon sokkal 
könnyebben elviselhető volt. De azért is írtam le, hogy aki még az 
én nyomomba lép is, könnyebben áthalad az élet tengerén, akár-
hogy zajlik is.

A másik példa a szeretett édesanyám mondása volt, amit többször 
hallottam tőle, amit talán másoktól hallott. De ő is átélte, hogy 
üsd a rosszat, annál rosszabb, ne bántsd a jót, annál jobb. Mert volt 
egy testvérbátyám, hogy mennyi verést kapott még legénykorában 
is, a szemeimmel láttam, az édesapám végigvágott egy deszkával a 
vállán, hátán, annál rosszabb volt. A fiatalabb bátyámat és engemet 
az édesanyám egyszer vágott nyakon csak kézzel, amiért az utcáról 
soká jöttünk be a sok csintalan gyerek társaságából. Ez még hat-hét 
éves koromban történt, de ez még ma is emlékezetemben van. Igaz, 
ez nem mindenütt valósul meg. A jelen világban meg nincs olyan 
nagy fegyelem a gyerekekkel szemben, mert ma sok helyen fordítva 
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van, a család parancsol a szülőknek, és a szülőknek úgy kell járni, 
ahogy a család fújja, mert ez a rezsim így tanítja. Mert mindég azt 
hirdeti az ifjúság, az ifjúságé a jövő. Ma az Isten negyedik parancsát 
lábbal tiporják, és ne csodálkozz, magyar testvérem, hogy a világ fel 
van fordulva. A fej nem az ég felé tekint a szemével, hanem a földre 
fekteti. Kedves olvasó, a hosszú írásaimat ha figyelemmel elolvastad, 
úgy gondolod, hogy talán én nem is voltam mérges vagy haragos, 
igaz, hogy kerültem akár szomszéddal vagy szomszédaimmal, akár 
felebarátaimmal. És kocsival ha térni kellett, már messziről kitértem. 
Még bíróság előtt nem voltam pereskedéssel, még tanúként sem. 
Mert ha valahol vitatkozás vagy civakodás van, onnan menekülök. 
Mert úgy tudom, a mérges és haragos ember élete tele van sátáni 
kísértésekkel, és sűrűn megtörténik, hogy nem is tudja, hogy mit 
mond, vagy mit cselekszik. Sokan azzal védekeznek, hogy nagyon 
idegesek voltak, és azért káromkodtak, én úgy tudom, aki káromko-
dik és átkozódik, az nem ideges, mert aki csak kissé ideges, az már 
fél és reszket, hanem a mérges és haragos az készen áll a verekedésre 
is. Az én életem is 25 százalékban tele volt haraggal és mérgelődés-
sel, ez mindég jobban olyankor történt, amikor annak a családnak 
jót akartam és a rosszabbat választotta, de akkor sem káromkod-
tam, sem nem átkozódtam. Már nagyon haragudtam, amikor azt 
mondtam, te haszontalan. No de sokat mérgelődtem a marhákkal, 
lovakkal, csikókkal, de ezekkel különösen a türelmet kellett gyako-
rolni, mert ha felmérgeltem magam, annál rosszabb volt. Az életem 
75 százalékát nyugodtan, hallgatással és víg munkával éltem át… 
A hitünk is azt tanítja, az örvendőkkel örvendjünk, a sírókkal sír-
junk, a vigadókkal vigadjunk. Az 1918. év nagy farsangján történt. 
Vőfény voltam másodszor, mert 1918-ban hatszor voltam vőfény. Egy 
menyasszonyos háznál, aki Madarasra ment férjhez, voltak itt talán 
két kocsival is Madarasról. Az esküvő megtörtént, de aznap nem 
mentek el, csak másnap reggel. Szobában tartották a lakodalmat, 
egy harmonikás volt a zenész. Nagyon sok katonanóta volt, olyan 
víg kedvem volt, ha nem parancsoltak munkát, csak táncoltam, és 
mindég csak danoltam. A lányok és a fiatalasszonyok is danoltak, 
amit a zenész húzott. Fiatalemberek és legények nemigen voltak, 
oda voltak a háborúban. Egyszer egy madarasi asszony azt mondja 
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nekem, nagyon sok nótát eldaloltunk, de ezt még nem daloltuk, 
pedig ez időszerű, nálunk is új nóta volt, és én is tudtam. Jó nótás 
asszony volt, hát el is kezdtük ketten: 

Színaranyból van a béke trombitája,
Annak a fúvását de sok kislány várja.
Annak a fúvása elhangzik-e végre,
Vajon mikor lesz a háborúnak vége.

Azt mondja a kürtös, nemsokára fújja,
Hazajövök, babám, hosszú szabadságra.
Hazajövök, babám, nősülési szabadságra,
Örömmel borulok a babám jobb vállára.

Igaz, mi daloltunk, de voltak, akik sírtak, mert már a negyedik 
éve tartott a véres háború, és már sokan nem várhatták, mert sokak-
nak fia vagy férje meghalt a harctéren, és azok már nem várhatják.

Egy másik lakodalomról írok. Ez az 1929. vagy az 1930. évben 
volt. Ott ősz felé járt az idő, és pajtában volt a táncmulatság. A 
szobában azok voltak, akik nem törődtek a tánccal vagy a zenével. 
Pedig itt már táncot vagy hallgató nótát citerával végeztek, de a 
mulatást és késérőt trombitával szolgálták. Itt is menyasszonyos 
ház volt. Mikor az esküvő megtörtént, utána volt olyan uzsonnaféle 
a vidéki vendégeknek, mert ezt a menyasszonyt Bajmokra vitték. 
Mikor elmentek, nem sokan maradtunk. Fiatalság is kevés volt. Este 
meg volt a vacsora, utána a vendégek egy része szobában, a másik 
része a pajtában, olyan álmosféle forma volt a vendég is meg a zenész 
is. Az idősebb emberek az asztalnál ülve iszogattak, beszélgettek, 
én pedig úgy félre egy széken üldögélve egymagam. Egy asszony 
rám szólt, Jóska, nem tudsz te danolni. Ebben az egy szóban volt 
egy kérdő és egy parancsoló szó. Mintha én ezt vártam volna, mert 
gondolkodás nélkül mindjárt rákezdtem egy szép magyar nótára. 
A zenészek mindjárt nem voltak álmosak. Jöttek oda, körülfogtak, 
és amit én danoltam, azt ők citerával kísérték, és ők is dalolták, de 
az asztalnál ülők is felálltak, kiment a szemükből az álom, és sor-
ban nyújtogatták a zenészeknek a pénzeket. De úgy jöttek a szép 
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nóták az ajkamra. Már a szobából is kijöttek, és talán mindenki 
danolt, mert mind olyan közismert szép magyar nóták voltak. 
Mivel a szobából is kijöttek, a feleségem is bent volt, és lássa, hogy 
a zenészek csak jobban engem figyelnek, hogy folytathatom-e még 
tovább. Odajön, és kissé komolyan mondja, hogy mindég nekem 
zenélnek. Mert tudta, hogy nincs pénzem, mert amit az édesanyám 
adott, azt kettőnknek a vendégvirágért adtuk. És én megszoktam 
azt már fiatalember koromban, hogy amit az édesanyám ad, be kell 
vele érnem, mert láttam, hogy mindég csak a javunkat akarja, és 
nagyon is az édesanyám fajtája voltam, és vagyok, és így könnyű 
volt a kívánságát és a szokását átvennem. És mindég féltett, nehogy 
áttérjek az édesapám szokásaira. Tehát pontosan nem tudom, hogy 
mennyi ideig húzták a zenészek. Talán egy óra hosszat is. De én se 
nem mulattam, se nem parancsoltam, de nem is fizettem. Amikor 
kifáradtak a zenészek ott állva körülöttem, meg nekem is a torkom 
nem bírta tovább, meg a pénzhullás is megszűnt, elcsendesedett 
minden. Utána még kissé beszélgettünk, iszogattunk és készültünk 
hazafelé. Ahogy búcsúzkodunk a vendéglátó gazdától, én nem is 
vettem észre, hogy a zenészek figyelnek minket. Amikor elindul-
tunk a pajtától a kapu felé, a rezesbanda megtalálta talán a legszebb 
magyar indulót, a nyomunkba szegődtek, és kísérnek kifelé. Nagyon 
szerettem a trombitazenét hallgatni, akkor meg különösen éjszaka 
nagyon hangos volt. De én meg nagyon csendes voltam, mert az 
elébb, mikor zenéztek, hullott a pénz a kezükbe, most csak nekünk 
fújják tiszta szívükből, és szégyellem, hogy nem bírok fizetni. Meg-
köszöntem nekik, mert nincs pénzem. Felelék a zenészek örömmel, 
hogy meg van ez fizetve. Hogy mennyit kerestek, még bent zenéztek 
a vendégektől, de nagyon meg voltak elégedve.

De most már bevégezem a lakodalmakat, nehogy a kedves olvasó 
azt mondja, ez a vénember még mindég a lakodalmakról álmodozik. 
Tehát ezeket a lakodalmakat is csak azért írtam le, hogy mindkét 
lakodalomban, amit leírtam, örömet szereztem majd mindegyik 
vendégnek, zenésznek, se nem törtünk, se nem veszekedtünk, hanem 
mint testvérek együtt örültünk és daloltunk. És én mindég örültem, 
ha valakit kisegíthettem, és őneki is örömet szereztem. És az öröme-
ket szeretettel lehet megmutatni felebarátainknak. Most másodszor 
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bevégezem írásaimat, kedves olvasóimnak békét és egészséget, és 
hozzáteszem, örömmel és szeretettel teljes életet kívánok Istentől! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen!

Írta idős Bálint József 1982. év április hó 16. napján.
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 BÚCSÚZTATÓ w

Gyömbér Rozália, 1981. év X. hó 22. nap. 
Temetve 1981. év X. hó 24. nap

Jézus az én reményem, mély sír födjön be bár,
Nincs ok remegve félnem, rám a menny üdve vár.
Boldog, ki hisz nevemben, szó örökké él,
S az üdv megmérhetetlen, melyet nekünk ígér.

Én hittem, úgy szerettem, szó nem mondhatja ki,
Szívemben a reménység oltárt emelt neki.
S ki szent szívéhez vágyik, az halni nem remeg,
Mert a szent egyesülést halála hozza meg.

S hogy szent kedvét keressem, odaadtam szívemet
Szent Anyjának, kit ő is oly végtelen szeret,
S elolvadt szívvel, mintha Jézussal mondanám,
Gyakran, s híven rebegtem, szeretlek, Szűzanyám.

Boldogan sem feledtem a hét tőr titkait,
S örömével enyhítém szívem fájdalmait.
S jámbor lelkem dicsőség hang ján énekli már,
Jézus az én reményem, rám a menny üdve vár.

Nem vihar zúgása ez, inkább ünnepi dal,
Félre hát a szíveknek csüggedt siralmival.
Csak a könny hullhat csendben, az le nem tiltható,
Hiszen hálaünnep ez, oly szép és megható.

Megadta Isten azt, hogy az őrködő szemek,
Hű fáradás után ma elpihenhessenek.
Szerettim szívszakadva zokogni nincs miért,
Vagy gyász-e, hogy pihenhet, aki elfáradt rég?

Három hétig hervadtam szinte reménytelen,
Kezet fogott öregség s betegség ellenem.
S 77 éves korral most, hogy el kell mennem,
Vigaszul megáldom még szomorú háznépem.
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Megyek, így sincs veszteség, csak a rövid napok,
Melyeket rég utolsók gyanánt számolgatok.
Megyek, hogy mennyben várjam hűséges férjemet,
Hogy a gyémántmenyegzőt lelkünk ott ülje meg.

50 év a házasok arany korhatára,
Ha meg jött, csak menni kell, tudjuk, nemsokára.
S ha az egyik útra kel, érzik, úgysincs messze,
Hogy a gyöngéd szívet a hálás szív kövesse.

Tíz év lett a ráadás négy hónapnak híján,
Így érdemli ki frigyünk a gyémántkoronát.
Mondj hálát, jó hitvesem, sok boldog év után,
Csak most kell megismerned az özvegység gyászát.

József, én hitvestársam, áldjon meg az Isten,
Elértük, amit egykor fogadtunk esküvel.
Megtartottuk, s közös volt örömünk, bánatunk,
Vágyjál hozzám pihenni, s újra találkozunk.

Mihály fiam, válnunk kell, az Isten megáldjon,
Bözsi menyem úgyszintén szeretettel áldom.
A nekem szánt hálátok atyátokra szálljon,
Övé legyen a vigasz, s enyém a szent álom.

Józsi fiam válásul reátok áldásom,
Rozika menyemnek is hűségét hálálom.
Jóságtok nyújtson méltó vigaszt atyátoknak,
Könnyebb legyen keresztje özvegyen, magában.

Most pedig, Anti fiam, rád adnám áldásom,
Együtt boldog családom, csak épp te hiányzol.
Azóta, hogy váratlan szinte csak eltűntél,
Hiányodat fájlalja hitves, szülő, testvér.
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Mit tudunk mi felőled, csak néma gondolat,
Fájó bizonytalanság, mely választ sosem ad.
E fájdalom leg jobban anyádat érinti,
S nincs igazolás, amely reményét elejti.

7 év óta hordozom utolsó reménnyel,
Imakönyvem lapja közt fényképes emléked.
Naponta megtekintvén érted fohászkodtam,
S meg jössz-e, vagy már vársz rám, senki sem tudhatja.

Érted még egy szív vérzik enyémhez foghatón,
Kati, szeretett menyem, egymagában áldom.
Irántam tanúsított hűséged, jóságod,
E szóval hálálom meg, menyem, Isten hozzád!

Unokák: Béla, Dénes, Karcsi, Zsuzsi, Rózsa,
Ildi, velük Icuka kedves családjával.
Maradjatok mindnyájan igaz szeretetben,
Őrizvén jó emlékem szívetek mélyében.

Erzsébet testvéremet családostul áldom,
Mindnyájuknak ezúttal egy-egy végbúcsúszóm.
Viktória testvérem, s véle Gyula sógor,
A családokkal együtt szeretettel áldom.

Jolán, kedves sógornőm és minden családja,
Szeretettel búcsúzunk, mindet Isten áldjon.
Elhunyt István testvérem kedves családjait,
Áldom búcsúzásul szeretet hang jain.

Komák és komasszonyok s a keresztcsaládok,
Irántami jóságuk ezúttal hálálom.
Nászok és nászasszonyok és mindnek családja,
Mindnyájit áldja Isten, s éljenek boldogan.
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Bálint, Gyömbér, Darázs és Bócsó ágazatról,
Legyenek mind áldottak, minden kedves rokon.
A jó szomszédok s velük minden gyászvendégem,
A részvétért hálámat vegyék szeretettel.

A zombori kórházban dr. Samu Jánost,
Értem tett fáradtságát ezúttal hálálom.
Községi orvosunk is, és az egészségház,
Hozzám volt jóságukért vegyék hálám szavát.

Mária-társulatiak egy társatok válik,
Ki örökké hű marad, mint volt haláláig.
Adja Isten, ha letelt éltetek határa,
Legyünk együtt mennyben is szent szolgálatára.

Egész képviselete egyházközségünknek,
Élén lelkiatyámmal, őrizzék emlékem.
Mely, hiszem, tovább is él a templomban soká,
Mert a megszokott helyem ezután üresen áll.

Szólhatnak a harangok hívogatón kongva,
Másképpen, mint eddig volt, nekem búcsúzásra.
Nem hívnak engem többé a szent áldásra,
Másként szólnak most, búsan kísérnek síromba.

S eltépem mi még kötött, azt a gyenge szálat,
Megyek vágyva, Jézusom, megpihenni nálad.
Teljesítsd a szent reményt, boldogíts egedben,
S nyugodjék meg hűlt porom kereszted tövében.

Írta idős Bálint József 1981. év XI. hó 11. nap
Megboldogult Szarvák Ferenc szeretett kántorunk énekelte meg-

boldogult szeretett feleségem temetésekor.

Ezt átírtam idős Bálint József 1986. év június hó 6. nap. 
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A TOVÁBBI MAGYARÁZAT w

Kedves testvérem, kedves olvasó! Mivel az életem leírásának ez a 
hetedik példánya, és a legelső, amit 1979. év március 1-jén kezdtem 
leírni, csak olyan próba volt, mert már a 80. évemben éltem, és úgy 
gondoltam, úgysem bírom folytatni. És mivel a tavaszi munkák is 
megkezdődtek, így csak egy oldalt írtam. Utána 1980. év január 
2-án folytattam tovább. Amíg megint a tavaszi munkák el nem 
kezdődtek, írogattam az életem főbb eseményeit egész az 1945. évig. 
Ekkor megint abbahagytam. Mivel a feleségem nem szerette, hogy 
én ilyennel is foglalkozzak a megszokott munkámon felül, így hát, 
amíg ő élt, nem folytattam. De amikor ő meghalt, 1981. év október 
22. napon, hogy az özvegyi életem ne legyen unalmas és rosszra hajló, 
meg mivel mindég szeretek dolgozni valami hasznos munkát akár 
nálunk, itthon a családjaim körében, akár a határban, vagy a kertben 
kapálni, vagy bármit, ami könnyebb munka, vagy a templomban, 
templomkertben vagy a plébánián, vagy bárkinek, ha tudok vagy 
bírok segíteni, örömmel segítek, amíg erőmmel és egészségemmel 
tehetem. És az 1982. évben az életem sorsát folytattam tovább, és 
1982. év április 16. nap befejeztem az első példányt. Tehát, kedves 
olvasó, sokáig írtam az első példányt, de nem volt könnyű, többször 
úgy gondoltam, hogy nem folytatom tovább, mert kissé féltem, hogy 
nem bírom ép elmével, és hogy csak igazán, ahogy történtek az ese-
tek. De hiszem, hogy csak a Jóisten segítségével értem el, hogy az 
első példányt bevégezhettem, de azóta nem bántam meg. És az 1982. 
év óta már ez a hetedik példány, és az utóbbi hat példányt mindég 
csak az előbbiekről másoltam le. Voltak, amelyik példányban bőví-
tettem a magyarázatot, amit közben kihagytam. Az első példányt 
adtam az eltűnt Anti fiam feleségének, vagyis a családjának. Egy 
példányt, amit talán az 1983. és az 1984. évben írtam, a Mihály 
fiamnak adtam. Egy példányt, amit 1985-ben írtam, a Huzsvár 
László plébánosnak adtam Doroszlón, a búcsún, aki most bánáti, 
nagybecskereki püspök. Egy példányt adtam egy helybeli tanítónak. 
Egy példányt adtam a Németh Istvánnak, a Magyar Szó riporteré-
nek átolvasás végett. Egy példány pedig mindég oda van adva, aki 
talán szereti olvasni, vagyis oda merem adni, bárki elolvashatja. 
Hogy kinek milyen véleménye van az írásomról, vagyis rólam, én 
megbocsátok mindenkinek, akinek talán valami megjegyzés nem 
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tetszik, mert minden példány első oldalán oda van írva: Ez eg y 
földmívesnek az életrajza, amelyből minden ember tanulhatna. 
És mivel a 80 éves koromtól kezdve a 90 éves koromig írtam, ezt 
csakis Isten segítségével és Isten akaratával írhattam. Azért is a címe: 
Imádkozzál és dolgozzál! Ez a hetedik és utolsó példány, ezt a Józsi 
fiamnak hagyom. Befejeztem 1990. évben február 15. nap.
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A Bálint család 1915-ben Zomborban. Elöl a szülők, 
Bálint József és Bálintné Darázs Rozália, hátul a gyermekek, 

János, József és Teréz karján egy kislánnyal, Füstös Katalinnal
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1923-ban Đakovicán katonáskodtam
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Feleségem, Gyömbér Rozália nagylánykori fényképe
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Az esküvőnk napján, 1922. február 20-án
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Feleségem künn a kertben
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A Bálint rokonság 1969-ben
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Aranylakodalmunk 1972. február 20-án 
a bácsgyulafalvi templomban
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Családi fénykép aranylakodalmunk alkalmából három fiunkkal 
és azok családtagjaival (1972. február 20.): a felső sorban legfiatalabb 

fiunk, Antal feleségével, Katalinnal és kislányukkal, Ildikóval; 
középen József fiunk feleségével, Rozáliával, és legidősebb fiunk, 

Mihály menyünkkel, Erzsébettel; a középső sorban Károly (József fia) 
és Béla (Mihály fia) unokáinkkal ülünk feleségemmel, Rozáliával; 

előttünk guggol másik három unokánk, Zsuzsanna, Rózsa 
(József fiunk két leánya) és Dénes (Mihály fiunk kisebbik fia)
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Fellépés a Napsugaras Ősz elnevezésű időseket köszöntő 
ünnepségen 1980. november 23-án Bácsgyulafalván

Ő
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Az ünnepeltek között ott ül a kedves feleségem is
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Kilencvenegy évesen söprűkötés közben
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Fiammal, Józseffel és unokámmal, Károllyal 
lakodalmas jó hangulatban 1990. május 12-én
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A kézirat első...
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...és utolsó oldala
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A kézirat utolsó bejegyzése
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A további mag yarázat második lapja
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Az utóbbi évtizedekben nem volt ritkaság: a Kárpát-medencében 
élő parasztemberek azért ragadtak tollat, hogy megírják életük 
folyását, levonják azokat a tanulságokat, amelyek megítélésük sze-
rint másoknak is hasznosak lehetnek. Volt, aki a népi memoáriro-
dalom reneszánszát azzal magyarázta, hogy átalakultak a beszélő 
közösségek, megritkultak az olyan alkalmak, ahol kizárólag az 
élő beszéd szolgálta a történetek, élettapasztalatok átadását. Ezt a 
hiátust az írott elbeszélések kísérelték meg betölteni. Az átalakuló 
helyzet ahhoz is hozzájárult, hogy megváltozzon az írásba foglalt 
közlés küldetése, mivel ma már az alkotófolyamat is másképpen 
zajlik. Következményként a szerző is kilépett mikroközösségéből, 
gondolatai, üzenetei szélesebb körhöz juthattak el. Egy-egy népi 
memoáríró már-már felvállalta a hivatásos irodalom céljait, szán-
dékát, bár munkája letagadhatatlanul magán viseli a folklorizmus 
megnyilatkozásának jegyeit.

A bácsgyulafalvai idősb Bálint József földmíves is 1979 márciu-
sában vett tollat a kezébe. Életének leírását azzal az elhatározással 
indította el, hogy utódainak, családtagjainak és faluja katolikus 
magyar testvéreinek okulásul hagyja hátra. Indító mondataiban 
azonban szükségesnek tartotta kihangsúlyozni, hogy nem a maga 
dicséretét kívánja méltatni, hanem Isten dicsőségét szeretné emel-
ni a tőle telhető szerénységből és abból a tehetségből, mely kitelik 
életrajzának elbeszéléséhez.

A többi megjelent önéletíráshoz hasonlóan a bácsgyulafalvai 
földmíves is saját emberi sorsából formálta meg önéletrajzának 
gerincét. Kéziratának fundamentuma, melyet most az olvasó nyom-
tatásban is lapozgathat, a munka szeretete és az a végtelen erős hit, 
amely végigkísérte életét. Azzal mutatkozik be, hogy olvasójával 
megismerteti családfájának képzeletbeli fontosabb ágait, őseit, 
akiktől gondolkodásmódját, a munka szeretetét, Istenhez való ra-
gaszkodását és egész életvitelét tanulta el. Ők voltak a példaképei, 
a példamutatás letéteményesei, akik a paraszti társadalomban az 
átörökítés, az átöröklődés folyamatában mindenkor nélkülözhetet-
lenek. Amikor idősb Bálint József arra utal, kinek szánta, és miért 
kezdett hozzá életírásához, megfordulhatott fejében, hogy a példa 
a nevelés leghatásosabb fegyvere. Az erkölcsi példázatok, az etikai 
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kérdések, a nevelési módszerek taglalása sem idegen tőle, gyakran 
megfogalmazódnak mondataiban. Szeretett édesanyjának kulcs-
fontosságú mondását is ebből a célból idézte: „Üsd a rosszat, annál 
rosszabb, ne bántsd a jót, annál jobb!”

Mint annyi más társa, ő is vonalas füzetekbe írta le életének 
eseményeit. Nemcsak sajátjának fontosabb mozzanatait örökítette 
meg. A faluközösség egészét érintő történéseket sem hagyta említés 
nélkül. Ezen belül is egyházához fűződő kapcsolatát sok oldalon 
keresztül részletezi. Oka van ennek, mert az egyházi életnek maga 
is tevékeny részese volt: kántorként hosszú éveken keresztül dicsérte 
Istenét, ő szerkesztette össze azokat a gyászénekeket, melyekkel 
elhunyt falubélijeit búcsúztatta. (Halála előtt a most nyomtatásban 
megjelent életrajzának egyik példányával több mint száz halotti 
búcsúztatót adott át számomra, hogy ne vesszenek el.)

Hogy az életrajz megszületett – maga mondta el még életében –, 
ahhoz senkitől sem kapott ösztönzést. Saját elhatározásából vetette 
papírra mindazt, amit fontosnak tartott. Utólag szemmel látható, 
hogy a kézirat sem formájával, sem tartalmával kapcsolatban a szer-
zőnek senki sem sugallt semmit. Ösztönösen vezette tollát a papíron. 
Amit szíve súgott neki, ami tartósan megmaradt emlékezetében, azt 
örökítette meg. Ha valaki végigolvassa, egyértelművé válik számára, 
hogy saját tudat- és hitvilágát tükrözi, ugyanakkor dokumentum 
jellege és forrásértéke sem elhanyagolható. Hozzávetőlegesen száz 
esztendőt pásztáz végig, annak helyi eseményeiből válogat a maga 
szabta kritériumok alapján. Ahogy a festő teszi, amikor önarcképet 
készít, erre az időszakra ő is tükröt tart családi élete és falujának 
egész paraszti társadalma elé. Azt rögzíti, amit csakis ő vesz észre 
és tart fontosnak, s hogy most nyomtatásban is megjelenik, kire-
kesztődik annak lehetősége, hogy variálódjon, a szóbeliség kép-
lékenységének essen áldozatul. De ha mind többen elolvassák, az 
sem következik be, hogy – mint az élő szóval szórakoztató előadó 
a megváltozott szokások következtében – elveszíti hallgatóságát. 
Nem fenyegeti a magányosság. 

Bálint Józsefnek nem volt szándéka kacérkodni az irodalommal, 
életében nem is sejtette, hogy valaha könyvet készítenek írásából. 
Nem irodalmi olvasmánynak szánta. Igazából tényirodalom, amely 
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egyetlen ember személyiségén, gondolkodásmódján keresztül lett 
átszűrve. Ezért akár XX. századi néprajzi, szociográfiai forrásként 
is lehet lapozgatni.

Idősb Bálint József kéziratát 1982-ben zárta le. 1990-ben további 
magyarázatot tartott szükségesnek hozzá írni, amelyben elmondja, 
miért szakaszosan került sor sorsának lejegyzésére, s arról is beszá-
mol, hogy mint a másoló szerzetesek tették, hét kézzel írt példányt 
készített önéletírásából. A hetedik, a Józsi fia tulajdonában levő 
szolgált alapjául e kiadványnak. A benne szereplő hozzátoldott 
részből még az is megtudható, hogy „Egy példány pedig mindég 
oda van adva, aki talán szereti olvasni, vagyis oda merem adni, 
bárki elolvashatja”. Mire élete elbeszélésének végére ért, felismerte, 
hogy írásából nemcsak családtagjai okulhatnak. A 80 esztendősen 
megkezdett és 90 éves korban befejezett önéletírás akár alkalmas 
lehet arra is, hogy bárki tanulhasson belőle.

Bálint József (1899−1998) egy év híján elérte az emberi életkor 
bűvös határát, a századik esztendőt. Kilencvenkilenc évesen járult 
teremtője színe elé. A most nyomtatásban megjelenő kézirata és 
mindazok, akik ismerték, tanúsíthatják, hogy életvitele mindenkor 
mélységes hitből táplálkozott. Az egyszerűségen, a munka szeretetén 
alapult. Több helyen meg is fogalmazta és cselekedeteivel alátá-
masztotta, mi volt életének értelme. A bácsgyulafalvai temetőben 
emelt fehér sírkövére neve, születésének és halálának esztendeje 
van rámetszve. Mi, akik most lapozzuk munkáját, képzeletben még 
véssük rá szellemi testamentumát: Ora et labora.

              Lábadi Károly
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Ezen életem leírását azon elhatározásom-
mal indítottam el, hogy a jövő utódaim-
nak, családjaimnak és minden katolikus 
keresztény magyar testvéreimnek, akik 
ezt elolvassák, nem a magam dicséretét 
akarom méltatni, hanem Isten dicsőségét 
emelni szerénységemből, ahogy tehetsé-
gemből telik. 
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